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Aprovada política de defesa agropecuária
O Projeto de Lei (PL) 4.876/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui a Política 
Estadual de Defesa Agrope-
cuária e o Conselho Estadual 
de Defesa Agropecuária de 
Minas Gerais (Cedagro), foi 
aprovado em 2º turno pelo 
Plenário, na Reunião Extraor-
dinária realizada pela manhã. 
Ele passou na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria. O novo texto incorporou 
alterações sugeridas pela 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa).

A proposição define os 
princípios, os objetivos, as 

ações e os instrumentos des-
sa política e estabelece com-
petências institucionais para 
o desenvolvimento da ativi-
dade no Estado.

O projeto conceitua de-
fesa agropecuária como o 
conjunto de atividades de-
senvolvidas pelo poder pú-
blico estadual com o objeti-
vo de preservar a sanidade 
dos rebanhos e a fitossanida-
de das lavouras, as condições 
higiênico-sanitárias da pro-
dução de origem animal e ve-
getal e a garantia dos direitos 
da comunidade.

Em seu artigo 10º, o PL 
4.876/17 institui o Cedagro, 
vinculado à Seapa, para asse-

gurar a participação dos agen-
tes de produção e de comer-
cialização, bem como dos con-
sumidores, na formulação do 
planejamento e no acompa-
nhamento da execução da po-
lítica de defesa agropecuária.
Cooperativismo – Também foi 
aprovado pelo Plenário, em 1º 
turno, o PL 918/15, do depu-
tado André Quintão (PT), que 
pretende facilitar a implanta-
ção de políticas públicas para 
o cooperativismo na agricul-
tura familiar. O projeto foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico. 
Em seguida, recebeu parecer 
favorável de 2º turno da mes-

ma comissão, estando pronto 
para voltar a Plenário.

A proposição promove di-
versas alterações na Lei 15.075, 
de 2004, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Apoio ao 
Cooperativismo. Em espe-
cial, modifica a composição 
do Conselho Estadual de Coo-
perativismo (Cecoop), simpli-
fica os requisitos para funcio-
namento das cooperativas, in-
clui a criação de mecanismos 
de estímulo ao cooperativis-
mo na agricultura familiar e al-
tera o processo de seleção de 
vogais e suplentes da Junta Co-
mercial do Estado (Jucemg).

Leia mais sobre o Plená-
rio nas páginas 5 a 7

Projeto que amplia tipos de queijos
artesanais é aprovado em 2º turno

Em Reunião Extraordinária de 
Plenário na manhã de ontem, 
a Assembleia Legislativa apro-
vou, em 2º turno, o Projeto 
de Lei (PL) 4.631/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que trata da produção e da 
comercialização de queijos ar-
tesanais. A proposição passou 
na forma do substitutivo nº 2, 
do deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), que foi apresentado 
em Plenário durante as discus-
sões e teve como objetivo fazer 
ajustes técnicos no substitutivo 
nº 1 ao vencido. O substituti-
vo nº 2 também incorporou 
as modificações previstas no 
substitutivo nº 1, como ajustes 
nas competências de órgãos 
envolvidos com o produto.

O principal objetivo do 
projeto é formalizar a produ-
ção artesanal de queijo como 
uma agroindústria de pequeno 
porte e possibilitar a criação de 
novas variedades do produto. 
Atualmente, só há o reconheci-
mento legal, em Minas Gerais, 
do queijo tipo Minas Artesa-
nal de Casca Lavada, e não são 

permitidas variações dele.
O processo chamado de 

“afinação” também pode ser 
reconhecido oficialmente pela 
primeira vez com a aprovação 
da proposta. Trata-se de uma 

etapa na qual um queijo pa-
drão fornecido por um produ-
tor é alterado a partir de téc-
nicas específicas que vão dar 
novas características ao item.

A nova norma foi propos-

ta para adequar a produção do 
queijo à Lei Federal 13.680, de 
2018, que dispõe sobre a fis-
calização de produtos alimen-
tícios de origem animal fabri-
cados de forma artesanal.

Projetos sobre queijo artesanal e defesa agropecuária foram votados em Reunião Extraordinária

Luiz Santana
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Idosos denunciam descumprimento da
lei que garante passe livre nos ônibus

A oferta do passe livre para as 
pessoas com mais de 60 anos, 
garantida por lei, tem sido 
descumprida pelas empresas 
que operam linhas de trans-
porte rodoviário intermunici-
pal e interestadual. A denún-
cia foi apresentada ontem, 
pelo Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa Idosa, em 
audiência pública da Comis-
são de Participação Popular. A 
concessão do benefício e sua 
fiscalização foram defendidas 
por participantes da reunião.

O presidente do Conse-
lho Estadual, Rodrigo Cae-
tano Arantes, afirmou que 
as empresas do transpor-
te coletivo não têm cumpri-
do o artigo 40 do Estatuto do 
Idoso, que determina a re-
serva de duas vagas gratui-
tas por veículo para pessoas 
com mais de 60 anos e, se es-
sa cota já estiver preenchida, 
a concessão de desconto de 
50%, no mínimo, no valor do 
bilhete. A gratuidade é con-
cedida aos que possuem ren-
da igual ou inferior a dois sa-
lários mínimos.

Leandro Faria Campos, 
presidente do Conselho Mu-

nicipal dos Idosos de Belo Ho-
rizonte, exigiu o pleno cum-
primento da legislação fede-
ral. De acordo com ele, o con-
selho recebe com frequência 
denúncias a respeito do des-
cumprimento da norma.

O aposentado Avonil Ro-
drigues Vicente relatou que 
empresas de transporte in-
terestadual já recusaram a 
sua solicitação de passagem, 
alegando que seria neces-
sário fazer o pedido com 60 
dias de antecedência. Mas, 
conforme regulamentação da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), aqueles 
que têm direito à gratuidade 
poderão marcar o seu bilhe-
te de viagem a partir de 30 
dias úteis até 3 horas do iní-
cio da viagem.

Maria Fontana, morado-
ra de Contagem, cobrou fis-
calização sobre o cumpri-
mento da lei não só pelas 
empresas, mas também pelo 
poder público.

O representante da Secre-
taria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, Eriênio de 
Souza, aconselhou a popula-
ção a registrar as reclamações 

por meio do LigMinas, no nú-
mero de telefone 155.

O presidente da Comis-
são de Participação Popular, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), afirmou que pretende 
atuar para que a Lei 21.121, 
de 2014, seja modificada. 
No âmbito estadual, a reser-
va de vagas gratuitas nos veí-
culos que fazem o transpor-
te entre municípios está dis-
posta nessa norma. No en-
tanto, diferentemente do Es-
tatuto do Idoso, que prevê a 

gratuidade para as pessoas 
com 60 anos ou mais, a nor-
ma estadual concede o bene-
fício a partir dos 65 anos. “Te-
mos que adequar a lei apro-
vada na  ALMG ao estatuto”, 
ressaltou o parlamentar.

Ele se comprometeu, ain-
da, a atender demanda dos 
participantes da reunião no 
sentido de solicitar, no início 
da próxima legislatura, a cria-
ção de uma comissão perma-
nente de defesa dos direitos 
da pessoa idosa.

Ângelo Oswaldo recebe homenagem

O secretário de Estado de Cul-
tura, Ângelo Oswaldo de Araú-
jo Santos, foi homenageado 
ontem pela Comissão de Cul-
tura com a entrega de diploma 

com voto de congratulações. 
A solenidade, no Teatro da 
ALMG, teve as presenças de 
diversas autoridades e profis-
sionais da área cultural, que 

destacaram a atuação do se-
cretário, desde 2015 à frente 
da pasta.

O presidente da comis-
são, deputado Bosco (Avan-
te), lembrou conquistas dessa 
área nos últimos quatro anos 
e destacou as contribuições 
da ALMG para esse cenário, 
entre as quais a realização do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura. “Mesmo diante de 
um cenário turbulento de cri-
se nos Executivos estadual e 
nacional, temos o que come-
morar no encerramento des-
ta legislatura”, afirmou Bosco.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) disse que Ânge-
lo Oswaldo é um conhecedor 
da cultura mineira em todas 
as suas manifestações.

O secretário agradeceu a 

homenagem e disse que a oca-
sião era de celebrar as conquis-
tas de toda a área cultural mi-
neira. Ele também enfatizou 
a participação da Assembleia 
nesse processo. “O apoio logís-
tico da ALMG foi fundamental 
para termos nosso plano esta-
dual, nossa nova lei estadual de 
incentivo e fomento à cultura”, 
agradeceu Ângelo Oswaldo.

A solenidade teve, ainda, 
apresentações do Coral Lírico 
de Minas Gerais, regido por 
Lara Tanaka e acompanhado 
da pianista Patrícia Valadão, 
e de trecho do monólogo Rio 
da Luna, com a atriz Magda-
lena Rodrigues, além da exibi-
ção de vídeo da Secretaria de 
Cultura em homenagem ao 
secretário, com depoimento 
do cantor Flávio Renegado.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Flávia Bernardo

Passe livre para idosos foi tema de audiência pública

Parlamentares destacaram atuação do secretário de Cultura
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Plenário já pode votar projetos sobre
orçamento, PPAG e mudanças na LDO

Com um número recorde de 
emendas parlamentares, está 
pronto para ser votado no Ple-
nário, em turno único, o Pro-
jeto de Lei (PL) 5.406/18, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que contém o orçamento 
do Estado para 2019. Parecer 
favorável ao projeto foi apro-
vado ontem pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), ampliada com 
a participação de integrantes 
das demais comissões.

Na mesma reunião, tam-
bém foram aprovados parece-
res favoráveis, em turno úni-
co, a outras duas proposições 
orçamentárias de autoria do 
governador: o PL 5.404/18, 
que modifica a Lei 23.086, de 
2018, a qual dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias pa-
ra 2019, e o PL 5.405/18, que 
trata da revisão do Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019 para o 
ano que vem. Os três projetos 
tiveram como relator o depu-
tado Cássio Soares (PSD).

A explicação para o gran-
de aumento do número de su-
gestões parlamentares ao or-
çamento é a Emenda à Consti-
tuição 96, de 2018, que tornou 
as emendas parlamentares 
impositivas, ou seja, tornou 
obrigatória sua execução pelo 
Poder Executivo. Para que is-
so seja viável, as emendas tor-
naram-se muito mais detalha-
das e específicas, aumentando 

também em número. É uma 
tendência que deverá conti-
nuar nos próximos anos.

Entre as 1.738 emendas 
apresentadas, o parecer apro-
vado pela FFO recomenda a re-
jeição de 83. Outras 34 emen-
das foram retiradas pelos pró-
prios autores. Todas as demais 
1.621 emendas receberam pa-
recer pela aprovação, seja em 
sua forma original, seja por 
meio de subemendas.

Uma das emendas que re-
cebeu parecer pela rejeição foi 
a de nº 1.642, do Poder Execu-
tivo, para autorizar Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público, 

Tribunal de Contas e Defenso-
ria Pública a abrirem créditos 
suplementares em até 10% de 
seus orçamentos, sem depen-
der do envio de outros proje-
tos de lei à Assembleia.

Diversas emendas são da 
Comissão de Participação Po-
pular e têm origem em suges-
tões da sociedade apresenta-
das no processo de revisão 
do PPAG. 

O PL 5.406/18 estima as re-
ceitas para 2019 em R$ 100,33 
bilhões e fixa as despesas em 
R$ 111,77 bilhões, resultando 
num déficit fiscal de R$ 11,44 
bilhões. 

Emendas impositivas – O PL 
5.404/18 é o que regulamenta, 
de forma mais detalhada, co-
mo o Executivo deverá tratar 
as emendas parlamentares, a 
fim de garantir sua execução. 
Apesar de o projeto original, do 
governador, já trazer algumas 
regras, o relator Cássio Soares 
recomendou a aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, que 
apresentou, detalhando ainda 
mais os procedimentos e pra-
zos desse processo.

Já o PL 5.405/18, que tra-
ta da revisão do PPAG, teve 
sua aprovação recomendada 
com 152 emendas.

Plano contra a pobreza vai ao 2º turno
Diversas outras comissões se 
reuniram ontem para anali-
sar projetos. A Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social deu pare-
cer de 2º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 4.736/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui o Plano 
Estadual de Enfrentamento 
da Pobreza no Campo. A rela-
tora, deputada Geisa Teixeira 
(PT), recomendou a aprova-
ção na forma do substituti-

vo nº 1 ao vencido, que faz 
ajustes técnicos, sem alterar 
o conteúdo da proposta. O 
PL 4.736/17 está pronto para 
voltar a Plenário.

A mesma comissão deu 
parecer de 2º turno favorá-
vel ao PL 3.001/15, do depu-
tado Isauro Calais (MDB), que 
obriga cartórios a incluir nas 
escrituras o nome e o registro 
dos corretores.

A Comissão de Seguran-
ça Pública aprovou parecer fa-

vorável à emenda apresentada 
em Plenário ao PL 2.276/15, do 
deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB), que obriga a ins-
talação de dispositivo de segu-
rança em veículos intermuni-
cipais de transporte público, o 
chamado “botão de pânico”. O 
projeto pode retornar a Plená-
rio para votação em 1º turno.

A Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável recomendou a apro-
vação, em 2º turno, do PL 

1.602/15, do deputado Ivair 
Nogueira (MDB), que trata da 
transferência para os municí-
pios da responsabilidade de 
realizar o licenciamento am-
biental de alguns empreen-
dimentos.

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência aprovou a realização 
de audiência pública para mar-
car o Dia Nacional do Cego, 
amanhã, a requerimento do 
deputado Duarte Bechir (PSD).

As três proposições foram analisadas, na tarde de ontem, pela Comissão de Fiscalização Financeira

Willian Dias

COMISSÕES
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Comissão Pró-Ferrovias sugere medidas
para ampliar transporte sobre trilhos

Foi aprovado na manhã de 
ontem o relatório final da 
Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras. Criada em 
junho deste ano, a comissão 
realizou 14 audiências públicas, 
9 visitas e 15 reuniões ordiná-
rias, incluindo-se a de aprova-
ção do relatório.

As informações obtidas a 
partir das discussões nesses en-
contros fazem parte do docu-
mento final, que contém tam-
bém recomendações ao poder 
público para a recuperação e a 
ampliação da malha ferroviá-
ria do Estado. Uma delas é de 
que sejam retomados os tre-
chos ferroviários abandonados 
ao longo das décadas, para que 
eles voltem a ser utilizados o 
mais brevemente possível.

O deputado João Leite 
(PSDB), presidente da comis-
são, criticou as empresas con-
cessionárias que deixaram es-
ses trechos abandonados, de 
forma que não seria possível 
renovar antecipadamente as 
concessões a elas, conforme 
cogitado pelo governo fede-
ral, já que não cumpriram inte-
gralmente com suas responsa-
bilidades nos 20 anos de con-
trato que já se passaram.

Algumas das recomenda-
ções tratam também do uso 
dos recursos oriundos de mul-
tas aplicadas a essas empre-
sas por quebras de contrato.
Descaso – A vice-presidenta da 
Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras, deputada 
Marília Campos (PT), criticou 
a falta de fiscalização, pelo go-
verno federal, do cumprimen-
to desses contratos. Ela desta-
cou que as visitas da comissão 
a vários órgãos governamen-

tais ligados à área do transpor-
te revelaram que não é dada 
prioridade ao desenvolvimen-
to desse modal de transporte.

Outra recomendação do 
relatório, então, é que o go-
verno estadual crie um órgão 
específico para planejar a in-
tegração ferroviária do Estado 
e um conselho com participa-
ção da sociedade civil e do se-
tor privado, para auxiliar o go-
verno nesse planejamento.

Além disso, há recomen-
dações mais específicas, como 
a que trata da necessidade de 
investimento no planejamento 
e na gestão de transporte de 
passageiros sobre trilhos pa-
ra a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte  (RMBH). Nesse 
caso, a sugestão é tanto para 
a busca de melhores soluções 

para a malha já implantada da 
empresa Metro Minas, como 
da ampliação da mesma e, ain-
da na RMBH, da criação de um 
anel ferroviário.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) pediu que 
constassem no relatório reco-
mendações de investimentos 
no transporte ferroviário da 
Região Metropolitana do Va-
le do Aço, o que foi atendido 
pelo relator, deputado Rober-
to Andrade (PSB). Nesse sen-
tido, há uma indicação no do-
cumento para a ampliação dos 
horários disponíveis do trans-
porte de passageiros na linha 
que liga Vitória a Belo Horizon-
te, passando pelo Vale do Aço.

Os parlamentares afirma-
ram, ainda, que, caso a Comis-
são de Transportes e Obras Pú-

blicas da ALMG não atue ade-
quadamente na questão ferro-
viária, a Comissão Extraordiná-
ria Pró-Ferrovias poderá ser re-
criada na próxima legislatura.

O envolvimento da As-
sembleia com o tema tam-
bém motivou a produção de 
uma série de matérias espe-
ciais sobre as ferrovias minei-
ras, publicadas no Portal da 
Assembleia (almg.gov.br).

Representantes de órgãos 
do Estado e da sociedade civil 
que participaram das atividades 
da comissão estiveram presen-
tes na reunião de aprovação do 
relatório. De forma geral, eles 
consideraram positiva a atuação 
da comissão, comemoraram a 
não renovação antecipada, nes-
te ano, das concessões e apoia-
ram a aprovação do relatório.

COMISSÕES

Guilherme Bergamini

Relatório final da comissão extraordinária foi discutido e aprovado na reunião de ontem

Indicações têm pareceres favoráveis
Deputados de duas comis-

sões especiais analisaram, em 
reuniões realizadas ontem, os 
nomes de pessoas indicadas pe-
lo governador Fernando Pimen-
tel para a direção de órgãos es-
taduais. Nos dois casos, os indi-

cados foram sabatinados pelos 
parlamentares e as indicações 
receberam pareceres favoráveis. 
Elas vão agora a votação no Ple-
nário da Assembleia Legislativa.

O farmacêutico Vanderlei 
Eustáquio Machado foi sabati-

nado pelos parlamentares da 
comissão especial que analisou 
a indicação de seu nome à Pre-
sidência da Fundação Ezequiel 
Dias (Funed). O relator foi o de-
putado Ricardo Faria (PCdoB).

Em outra comissão es-

pecial, o sabatinado foi Gil-
dázio Alves dos Santos, indica-
do para o cargo de presiden-
te da Fundação Educacional 
Caio Martins (Fucam). A indi-
cação foi relatada pelo depu-
tado Cristiano Silveira (PT).
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Deputados aprovam contas do governo
do Estado entre os anos de 2014 e 2016

O Plenário aprovou em turno 
único, na Reunião Extraordi-
nária da manhã de ontem, as 
contas do governo do Estado 
referentes aos anos de 2014, 
2015 e 2016, conforme o dis-
posto, respectivamente, nos 
Projetos de Resolução 35/16, 
47/17 e 60/18, todos da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO). A 
aprovação das contas dos anos 
de 2015 e 2016 não foi unâni-
me, uma vez que os deputados 
Carlos Pimenta (PDT) e Fabia-
no Tolentino (PPS) se manifes-
taram contrariamente a ela.

Antes de passarem pe-
la comissão e serem transfor-
madas em projetos de resolu-
ção, as contas do governo do 
Estado foram analisadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), que se manifestou pela 
sua aprovação.
Defensoria – Também foi 
aprovado, em 2º turno, o rea-
juste dos subsídios dos mem-
bros da Defensoria Pública Es-
tadual, contido no Projeto de 
Lei (PL) 5.442/18, de autoria 
do próprio órgão. O índice é 
de 7,52%. A matéria passou 
na forma original.

A recomposição é refe-

rente ao período de julho de 
2016 a junho de 2018 e pas-
sará a vigorar a partir de janei-
ro do próximo ano. Foi adota-
do como parâmetro o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) apurado 
no período mencionado. De 
acordo com a Defensoria, o 
impacto financeiro da medi-
da será de R$ 26 milhões.

Existem quatro catego-
rias de defensores, que pas-
sarão a receber salários de R$ 
22.158,82 (de classe inicial) 
a R$ 29.405,10 (classe espe-
cial). O reajuste também se-
rá concedido para o defensor 
público-geral, cujo salário se-
rá de R$ 30.628,34, e para o 
subdefensor público-geral e 
o corregedor-geral, que pas-

sarão a receber R$ 29.822,82.
No ofício que acompanha 

o projeto, o defensor público-
-geral explica que a proposição 
não inclui os servidores do ór-
gão, que foram contemplados 
com o reposicionamento em 
novas carreiras criadas pela Lei 
22.790, de 2017, a qual deve-
rá ser implementada até 31 de 
dezembro deste ano.

Parlamentares discutiram diversas proposições em votação na manhã de ontem, em Plenário

Luiz Santana

PLENÁRIO

PL trata de prescrição de processos
Um dos projetos aprovados 
ontem pela manhã, em Plená-
rio, prevê a prescrição de pro-
cedimentos administrativos 
paralisados por mais de três 
anos. É o Projeto de Lei (PL) 
5.236/18, do deputado Inácio 
Franco (PV), que passou em 
2º turno, na forma do vencido 
em 1º turno, com as emendas 
de nºs 1 e 2, da Comissão de 
Administração Pública.

O projeto acrescenta dis-
positivo à Lei 21.735, de 2015, 
que dispõe sobre créditos es-
taduais não tributários, fi-
xa critérios para sua atualiza-
ção, regula seu parcelamen-
to e institui remissão e anis-
tia. Ele estabelece a decadên-
cia de procedimento adminis-

trativo paralisado por mais de 
três anos. O autor argumen-
ta que a medida é necessá-
ria tendo em vista o enorme 
passivo de processos adminis-
trativos de infrações ambien-
tais no Estado. Além disso, co-
mo esse prazo de prescrição 
já é previsto em âmbito fede-
ral, ele acredita ser necessário 
adequar a legislação mineira.

A emenda nº 1 substitui 
os termos “decadência” e “de-
cadencial” por “prescrição” e 
“prescricional”. Já a emenda 
nº 2 insere dispositivo estabe-
lecendo que somente será pu-
nido o agente público que der 
causa à paralisação do proce-
dimento administrativo dolo-
samente ou por erro grosseiro.

Manifestação – Também pas-
sou em Plenário, em 2º turno, 
o PL 1.454/15, do deputado 
Lafayette de Andrada (PRB), 
que originalmente estabelece 
prazo para manifestação dos 
órgãos da administração dire-
ta e indireta do Poder Executi-
vo. O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Administração 
Pública. O novo texto procu-
ra regulamentar a resposta a 
solicitação dirigida aos órgãos 
públicos mencionados.

O PL 1.454/15 estabelece 
prazos de 60 ou de 120 dias, 
de acordo com o porte do em-
preendimento, para que o po-
der público se manifeste so-
bre solicitação para a realiza-

ção de atividades que depen-
dem de autorização ou licen-
ciamento prévios. Se não hou-
ver manifestação nesse pra-
zo, o interessado poderá ini-
ciar a atividade objeto da so-
licitação.

Segundo o texto, nesse ca-
so fica excluída a aplicação de 
penalidade, sem prejuízo de 
posterior atuação do órgão 
fiscalizador para adequações 
da forma de realização da ati-
vidade à legislação estadual, 
quando necessário.

O substitutivo também 
determina que regulamento 
definirá os conceitos de em-
preendimento de grande por-
te e de pequeno porte, para 
os fins de aplicação da lei.
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Projeto do governador aprovado em 2º 
turno cria a categoria “escola indígena”

Os parlamentares da Assem-
bleia Legislativa aprovaram 
ontem, em 2º turno, o Pro-
jeto de Lei (PL) 5.037/18, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que acrescenta disposi-
tivo à Lei 22.445, de 2016, a 
qual dispõe sobre a educação 
escolar indígena no Estado. 
O objetivo da proposição, 
que foi votada na Reunião 
Extraordinária de Plenário, é 
criar a categoria “escola indí-
gena”, que terá seus estabe-
lecimentos de ensino regula-
mentados por decreto.

O projeto foi aprovado na 
forma do vencido. O texto in-
clui como diretriz para a edu-
cação indígena a contribuição 
para o bem-estar da comuni-
dade indígena e para a pre-
servação de seu território e 
dos recursos nele existentes. 
Ele também estabelece que 
o ensino poderá ser organiza-
do em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos ou grupos 
não seriados, com base na ida-
de, na competência e em ou-
tros critérios. Determina, ain-
da, que o professor deve ser 
oriundo preferencialmente da 
própria comunidade.

O PL 5.037/18 possibilita, 
enfim, que as administrações 
municipais também criem es-

colas indígenas e prevê que ca-
be aos órgãos competentes do 
Poder Executivo definir qual é o 
ato infralegal que ordenará a ro-
tina das instituições de ensino.
Assistência social – Outro 
projeto aprovado na reunião 
da manhã de ontem foi o PL 
924/15, do deputado André 
Quintão (PT), que dispõe so-
bre os direitos do usuário dos 

serviços, dos programas, dos 
projetos e dos benefícios da 
assistência social do Estado. 
A proposição passou na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação social.

Em sua redação original, 
o PL 924/15 disciplina a rela-
ção entre os usuários dos ser-
viços de assistência social e o 

Estado. O texto aprovado aco-
lheu as alterações propostas 
ao longo da tramitação, de 
forma a tornar os direitos dos 
usuários do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) mais 
abrangentes, além de excluir 
dispositivos considerados ina-
dequados ou não relaciona-
dos diretamente à área da as-
sistência social.

PLENÁRIO

Luiz Santana

Foram aprovadas ontem matérias que tratam de educação, assistência social e cultura

Proposições contemplam coral e ferrovias
Diferentes proposições apro-
vadas ontem, em Plenário, 
tratam de temas culturais e 
correlatos. Entre elas, está o 
Projeto de Lei (PL) 5.453/18, 
do deputado Bosco (Avante), 
que declara o Coral Lírico de 
Minas Gerais patrimônio his-
tórico e cultural do Estado. A 
matéria, que passou em 2º 
turno, altera a Lei 20.628, de 
2013, que já confere o mes-
mo reconhecimento à Or-
questra Sinfônica do Estado. 

Também foi aprovado, em 
2º turno, o PL 5.190/18, do 
deputado João Leite  (PSDB), 
que dispõe sobre o reconheci-
mento do valor histórico e cul-
tural das ferrovias no Estado, 

estendendo seus efeitos aos 
bens associados às linhas e 
aos ramais em qualquer grau 
de conservação.

Outra proposição a rece-
ber aprovação em 2º turno 
foi o PL 3.920/16, do deputa-
do Rogério Correia (PT), que 
trata da proteção e da pre-
servação dos clubes sociais 
de negros em Minas Gerais.

Já o PL PL 4.041/17, do 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), reconhece o re-
levante interesse coletivo, a 
importância econômica e so-
cial e a utilidade pública dos 
circuitos turísticos de Minas 
Gerais. O projeto foi aprova-
do em 2º turno.

Também em votação de-
finitiva, foi aprovado o PL 
4.979/18, do deputado Emidi-
nho Madeira (PSB), que decla-
ra patrimônio cultural do Esta-
do a Festa da Queima do Alho.

Além dos projetos de lei, a 
cultura é tema da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
41/15, que torna a música Oh, 
Minas Gerais! o hino oficial do 
Estado. A matéria, que tem co-
mo primeiro signatário o de-
putado Isauro Calais (MDB), 
foi aprovada em 1º turno.
Outros projetos – Diversas 
outras proposições foram 
aprovadas na Reunião Ex-
traordinária de Plenário. 
Em 2º turno, passou o PL 

1.429/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que obriga 
estabelecimentos comerciais 
de hospedagem a oferecer 
ao consumidor adaptador de 
tomada universal.

Do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), foi aprova-
do em 2º turno o PL 523/15, 
que determina a instalação 
de equipamentos de GPS nos 
veículos dos órgãos estaduais 
de segurança e de saúde do 
Estado. O objetivo é facilitar e 
agilizar o acesso das viaturas 
às ocorrências.

Um total de 14 proje-
tos aprovados ontem tratam 
de doações de imóveis ou de 
trechos de rodovias.
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 1.271/15

Do deputado Roberto Andrade. Altera a Lei 15.424, de 2004, para de-
finir os momentos para o pagamento de emolumentos e da Taxa de 
Fiscalização Judiciária. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 2.276/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Dispõe sobre a instalação de alar-
me de pânico no transporte público de passageiros intermunicipal. 
Votação em 1º turno

PL 5.405/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para o exercício 
de 2019. Discussão em turno único

PL 5.404/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 23.086, de 2018, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orça-
mentária para o exercício de 2019. Discussão em turno único

PL 5.065/14
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Careaçu. Discussão em 2º turno

PL 918/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre o cooperativismo na agri-
cultura familiar. Discussão em 2º turno

PL 1.003/15
Do deputado André Quintão. Autoriza o Poder Executivo a liberar de re-
versão o imóvel de que trata a Lei 142, de 1936. Discussão em 2º turno

PL 3.854/16
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibi-
lização de produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas 
dos supermercados. Discussão em 2º turno

PL 3.909/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

PL 4.725/17
Do deputado Ulysses Gomes. Dá nova redação a parágrafo da Lei 
13.138, de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Poço Fundo. Discussão em 2º turno

PL 4.736/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Plano Estadual de Enfren-
tamento da Pobreza no Campo. Discussão em 2º turno

PL 4.821/17
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Luisburgo. Discussão em 2º turno

PL 5.358/18
Do deputado Ricardo Faria. Dá nova redação à Lei 12.995, de 1998, 
que autoriza o Executivo a fazer doação ou reversão dos imóveis que 
menciona. Discussão em 2º turno

Mensagem solicita retirada de PLs
que tratam de servidores públicos

Após as votações pela manhã, 
o Plenário recebeu, já na Reu-
nião Ordinária da tarde de on-
tem, mensagens do governa-
dor Fernando Pimentel solici-
tando a retirada de tramitação 
de quatro proposições de sua 
autoria, todas referentes aos 
servidores públicos do Estado.

Uma delas estava pron-
ta para ser votada em 2º tur-
no. É o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 52/16, que in-
clui, no Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis, o ato 
de improbidade administra-
tiva como sujeito a pena de 
demissão do servidor públi-
co. Outras três ainda não ha-
viam passado pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Prefeitos – Centenas de pre-
feitos acompanharam a reu-
nião, das galerias do Plenário, 
para protestar contra a in-
tenção do governo de criar o 
Fundo Extraordinário do Esta-
do de Minas Gerais (Femeg), 
por meio do Projeto de Lei 
(PL) 5.456/18. A matéria já 
pode ser votada em 2º turno.

Os deputados João Ví-
tor Xavier (PSDB), Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), Bonifácio 

Mourão (PSDB), Antonio Car-
los Arantes (PSDB), João Lei-
te (PSDB), Arnaldo Silva (PR), 
Arlen Santiago (PTB), Fabiano 
Tolentino (PPS), Bosco (Avan-
te) e Carlos Pimenta (PDT) 
e a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) pediram a palavra para 
manifestar solidariedade aos 
prefeitos.

De forma geral, os parla-
mentares classificaram a cria-
ção do fundo como uma ir-
responsabilidade que atende 
apenas a interesses pessoais 
do governador. O Femeg será 
composto por receitas extraor-
dinárias do Poder Executivo, 
que serão vinculadas ao paga-
mento de despesas não quita-
das, conhecidas como “restos 
a pagar”. Eles acreditam que 
seria uma solução jurídica pa-
ra Fernando Pimentel se livrar 
de punições previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Os prefeitos temem não 
receber, com a priorização 
dos restos a pagar, o valor de 
repasses constitucionais de-
vidos aos municípios e reti-
dos pelo Estado.
Comunicações – Antes do en-
cerramento da reunião, foram 

comunicadas decisões da Pre-
sidência da ALMG sobre o ar-
quivamento de proposições ao 
final desta Legislatura.

Entre outras coisas, ficou 
decidido que as matérias de 
autoria coletiva não serão ar-
quivadas se um dos autores 
tiver sido reeleito. Quanto às 
propostas de emenda à Cons-
tituição, a exigência para que 
não sejam arquivadas será a 
reeleição de ao menos um 
terço dos proponentes.
Relatório – Na Reunião Ex-
traordinária de Plenário, reali-

zada pela manhã, o 1º-secre-
tário da ALMG, deputado Ro-
gério Correia (PT), apresentou 
o Relatório de Atividades da 
18ª Legislatura. O texto desta-
ca, entre outras questões, que 
duas diretrizes do Direciona-
mento Estratégico nortearam 
os trabalhos do Parlamento: 
“ser a voz dos mineiros na 
defesa dos interesses coleti-
vos, das instituições públicas 
e da democracia” e “defender 
os interesses de Minas e dos 
mineiros, com diálogo e parti-
cipação popular”.

PLENÁRIO

Sarah Torres

Prefeitos lotaram as galerias para protestar contra o governo
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-

missão
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.082/15 (1º turno), do deputado Doutor Jean Freire, que acrescenta 
incisos ao art. 5º da Lei 15.082, de 2004, a qual dispõe sobre rios de 
preservação permanente

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

11h10
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.276/15 (2º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que 
dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de 
passageiros intermunicipal

11h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 3.082/15 (1º turno), do deputado Doutor Jean Freire, que acrescenta 
incisos ao art. 5º da Lei 15.082, de 2004, a qual dispõe sobre rios de 
preservação permanente

12h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 

PL 4.002/17 (1º turno), do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara 
o pão de queijo patrimônio cultural e imaterial do Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 438/15 (1º turno), do deputado Fred Costa, que trata 
da destinação de recursos públicos para organizações da sociedade civil 
com fins não econômicos

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da reu-
nião das 11h10

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-
rio SE) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 

votar proposições da comissão
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h10 Panorama – Lixo: estamos mais conscientes? 
 1h40 Assembleia Notícia 
 2h10 Comissões de Fiscalização Financeira e Participação Popular 

(30/10/2018) – debate sobre a revisão do PPAG
 3h25 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(25/10/2018) – debate temas da audiência pública da ANTT, 
realizada em Governador Valadares

 5h Memória e Poder – jurista Dalmo Dallari
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Semana da conciliação
 7h Zás – Coletivo Multidanças: EnCOMtro
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Lixo: estamos mais conscientes? 
 9h Balanço da 18ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – jurista Dalmo Dallari
 13h Mundo Político 
 13h30 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Conhecimento e ideologia: há ruído nesse 

debate? 
 20h05 Balanço da 18ª Legislatura
 21h Assembleia Debate (reprise) – Desafios para o 

desenvolvimento regional: Vales do Aço e do Rio Doce
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 
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ORDEM DO DIA (cont.)
PL 4.633/17

Do deputado Antônio Jorge. Altera a Lei 22.460, de 2016, que estabe-
lece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades tera-
pêuticas. Discussão em 1º turno

PL 5.378/18
Da deputada Ione Pinheiro. Reconhece como de relevante reconheci-
mento cultural a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, no município de 

Virginópolis. Discussão em 1º turno

PL 5.409/18
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Poço Fundo. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


