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queijos artesanais. Atualmen-
te, só há o reconhecimento 
legal em Minas Gerais para o 
queijo tipo Minas Artesanal 
de Casca Lavada, e não são 
permitidas variações dele.

Em seguida, o PL 4.631/17 
recebeu parecer favorável de 
2º turno da Comissão de Ad-
ministração Pública. Com isso, 
ele está pronto para voltar a 
Plenário.

Queijos – Ainda na Reunião 
Extraordinária, passou em 
Plenário, em 1º turno, o PL 
4.631/17, do governador, que 
trata da produção e comercia-
lização de queijos artesanais 
em Minas Gerais. A proposi-
ção busca oficializar a produ-
ção artesanal de queijo como 
uma agroindústria de peque-
no porte e possibilita a criação 
de variedades diferentes de 

setores governamentais, para 
que promovam melhorias efe-
tivas nas condições de vida da 
população rural.

Ainda segundo a mensa-
gem que encaminha o proje-
to, os principais beneficiados 
pelo plano serão a população 
do Alto, Médio e Baixo Jequi-
tinhonha e dos Vales do Mu-
curi e do Rio Doce, além da 
do Norte de Minas. 

De autoria do governador Fer-
nando Pimentel, foi aprovado 
em Plenário na noite de on-
tem, em 1º turno, o Projeto de 
Lei (PL) 4.736/17, que institui 
o Plano Estadual de Enfrenta-
mento da Pobreza no Campo. 
Na justificativa da proposição, 
o governador explica que o 
enfrentamento à pobreza no 
campo demanda uma atua-
ção coordenada dos diversos 

corregedor-geral, que passarão 
a receber R$ 29.822,82.

A proposição não inclui 
os servidores do órgão, que 
foram contemplados com o 
reposicionamento em no-
vas carreiras criadas pela Lei 
22.790, de 2017, que deve 
ser implementada até 31 de 
dezembro deste ano.

Em seguida, o PL 5.442/18 
recebeu parecer favorável de 
2º turno da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária. Com isso, ele está 
pronto para voltar a Plenário.

Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apurado no período 
mencionado. De acordo com 
a Defensoria, o impacto fi-
nanceiro com a medida 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 será 
concedido para o defensor pú-
blico-geral, cujo salário será de 
R$ 30.628,34, além de para o 
subdefensor público-geral e do 

de Lei (PL) 5.442/18, da De-
fensoria Pública, que prevê a 
recomposição de 7,52% para 
os subsídios dos defensores 
públicos do Estado. A matéria 
foi aprovada em sua forma 
original.

A proposição trata da re-
visão anual dos subsídios da 
categoria, referente ao perío-
do de julho de 2016 a junho 
de 2018. O reajuste passará a 
vigorar a partir de janeiro do 
próximo ano.

A recomposição corres-
ponde ao Índice Nacional de 

Foi aprovada, em 2º turno, pelo 
Plenário da Assembleia Legisla-
tiva, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 14/15, que 
tem como objetivo permitir 
que o servidor público civil e 
militar converta em espécie as 
férias-prêmio adquiridas até 
29 de feveiro de 2004 e não 
gozadas, para quitar, total ou 
parcialmente, o financiamento 
da casa própria. A votação da 
matéria, de autoria do deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB) e 
outros, foi em Reunião Extraor-
dinária da noite de ontem, na 
qual passaram diversas outras 
proposições. A PEC 14/15 foi 
aprovada na forma do substitu-
tivo nº 1, da comissão especial 
criada para analisá-la.

Para conceder o benefício, 
a proposição altera o artigo 117 
do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. 

De acordo com justificativa 
da proposta, a alteração visa 
a reparar o descumprimento 
de dispositivo contido na Lei 
10.618, de 1992, que já permi-
tia ao servidor público valer-se 
da conversão de suas férias-
-prêmio para quitação de fi-
nanciamento habitacional, mas 
não foi regulamentada.
Recomposição salarial – Os 
parlamentares também apro-
varam, em 1º turno, o Projeto 

Sarah Torres

O Plenário realizou Reunião Extraordinária, na noite de ontem, para a votação de diversas proposições

Aprovada em 2º turno PEC que permite
uso de férias-prêmio para a casa própria

Plano contra pobreza passa em 1º turno
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Movimentos sociais buscam se unir para
defender conquistas e direitos humanos

Mineiro de Direitos Huma-
nos, o ex-ministro dos Direitos 
Humanos, Nilmário Miran-
da, e os demais convidados 
afirmaram que é através das 
lutas dos movimentos sociais 
que os estados conseguem 
avançar em pautas civilizató-
rias. “Direitos humanos são 
todos os direitos, não só civis 
e políticos, defendidos pelos 
liberais, mas também sociais, 
culturais e difusos, tão caros 
aos socialistas”, disse Robson.

deputado estadual eleito dá 
entrevista em um jornal e diz: 
‘Minha missão na política é 
exterminar a esquerda’. Quer 
dizer que, em 1º de feverei-
ro de 2019, eu vou sentar ao 
lado de uma pessoa que quer 
me exterminar?”, indagou. 
“Isso é a naturalização da 
violência e a desqualificação 
do Legislativo como espaço 
político.”
Pacto civilizatório – Robson 
Sávio Reis Souza, do Fórum 

segundo os quais cresceu o 
número de pobres no País.

Para ela, a prisão de Lula, 
a execução de lideranças so-
ciais e o aumento da pobreza 
fazem parte de um mesmo 
projeto de violência.

“Nossa principal tarefa 
é como enfrentar a violência 
como forma de fazer políti-
ca. Dois trabalhadores são 
assassinados, e o presidente 
diz: ‘Quero que matem es-
ses vagabundos do MST’. Um 

A presidenta da Central Única 
dos Trabalhadores de Minas 
Gerais (CUT-MG) e deputada 
eleita, Beatriz Cerqueira (PT), 
lembrou o assassinato de dois 
integrantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), esta semana, na 
Paraíba. Citou também o as-
sassinato da vereadora do Rio 
de Janeiro Marielle Franco, 
do Psol, e de outras lideran-
ças de movimentos sociais, e 
apontou números recentes, 

tacou vários artigos do docu-
mento, particularmente o de 
número 9, segundo o qual 
“ninguém pode ser arbitraria-
mente preso, detido ou exila-
do”. Segundo o parlamentar, 
o artigo se aplicaria perfeita-
mente ao caso de Lula.

“Há uma onda conserva-
dora no mundo. Mas é salu-
tar que a gente saiba o que 
já foi construído. A solidarie-
dade humana é uma neces-
sidade para que o planeta se 
desenvolva, respeitando uns 
aos outros e ao meio ambien-
te”, declarou Rogério Correia.

aceitou o convite do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro 
para participar do seu minis-
tério, tornou a situação, no 
mínimo, suspeita. “A prisão 
de Lula é extremamente po-
lítica, baseada apenas na pa-
lavra de um delator, sem ma-
terialidade de provas”, disse.

O autor do requerimento 
para realização da reunião, 
deputado Rogério Correia 
(PT), disse que a Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos, embora publicada há 70 
anos, “parece que foi escrita 
para os dias de hoje”. Ele des-

dos Direitos Humanos inspirou 
várias constituições, até mes-
mo a nossa Constituição Cida-
dã de 1988, agora ameaçada. 
Então, ao mesmo tempo em 
que a gente comemora a data, 
se acende a linha amarela de 
alerta no Brasil e no mundo 
diante dos que atacam os di-
reitos coletivos e individuais”, 
afirmou Cristiano Silveira.

O parlamentar também 
criticou a prisão do ex-presi-
dente Lula, “uma condena-
ção sem prova e sem trânsito 
em julgado”. Na sua opinião, 
desde que o juiz Sérgio Moro 

No momento em que se co-
memoram os 70 anos da De-
claração Universal dos Direi-
tos Humanos, o Brasil vê suas 
principais conquistas sociais e 
políticas ameaçadas por uma 
agenda ultraconservadora, com 
o avanço de grupos políticos de 
extrema direita. Diante desse 
cenário, é fundamental que os 
movimentos sociais organiza-
dos se unam, resistindo às ame-
aças e impedindo o retrocesso 
social e político que coloca em 
risco conquistas garantidas na 
Constituição de 1988.

Esse foi o pensamento do-
minante durante a audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos realizada ontem, na 
passagem do 70º aniversário da 
Declaração Universal. A reunião 
abordou também as condições 
que levaram à prisão do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
considerado pelos participan-
tes como preso político.

O presidente da comissão, 
deputado Cristiano Silveira (PT), 
destacou a importância da De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos na garantia das liber-
dades coletivas e individuais. 
Lembrou o contexto em que o 
documento foi assinado, quan-
do o mundo saía destroçado 
da Segunda Guerra Mundial. E 
ressaltou que, a partir de então, 
outros documentos, pactos e 
tratados foram gerados.

“A Declaração Universal 

Guilherme Dardanhan

Audiência pública marcou a passagem dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Deputada eleita condena violência
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Projeto recebe mais de 1,7 mil emendas
emendas ao PL 5.405/18 foi 
de 159.

O deputado recomendou 
rejeição das emendas de nos 1, 
2, 5, 6, 7 e 8. A emenda nº 13 
também fica prejudicada, 
acatando-se a subemenda  
nº 1 à emenda nº 9. Portanto, 
a recomendação do parecer é 
a aprovação do projeto com 
todas as demais 152 emendas.

Entre as emendas da Co-
missão de Participação Popu-
lar, 69 são decorrentes do pro-
cesso participativo de revisão 
do PPAG e do Fórum Estadual 
da População em Situação de 
Rua. Os encontros de revisão 
do PPAG contaram com a 
participação de 445 pessoas, 
resultando em 316 sugestões 
populares.

Soares recomendou a rejeição 
dessa emenda, de nº 1.642, 
assim como de outras 82 das 
1.738 apresentadas. Conside-
rando que outras 34 emendas 
foram retiradas pelos próprios 
autores, o parecer recomenda 
a aprovação do projeto, em tur-
no único, com todas as demais.
PPAG – O PL 5.405/18, que 
trata da revisão do PPAG, re-
cebeu 83 emendas, sendo 70 
delas provenientes da Comis-
são de Participação Popular, 
11 de parlamentares e três 
da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras. O 
relator, Cássio Soares, apre-
sentou outras 76 emendas, 
quase todas para compatibi-
lizar o PPAG e o orçamento. 
Com isso, o número total de 

audiências públicas. Outras 
1.585 foram apresentadas por 
parlamentares e blocos. Foram 
feitas ainda 47 subemendas. 
Houve também 22 emendas 
técnicas para garantir a com-
patibilidade orçamentária ao 
PPAG. Uma outra emenda se 
destinou à recomposição do li-
mite mínimo fixado pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 
a reserva de contingência.

O Poder  Executivo tam-
bém apresentou uma emenda 
para autorizar Legislativo, Judi-
ciário, Ministério Público, Tribu-
nal de Contas e Defensoria Pú-
blica a abrirem créditos suple-
mentares de até 10% de seus 
orçamentos, sem depender do 
envio de outros projetos de lei 
à Assembleia. O relator Cássio 

O PL 5.406/18, que trata do 
orçamento para 2019, estima 
as receitas em R$ 100,33 bi-
lhões e fixa as despesas em  
R$ 111,77 bilhões, resultando 
em um déficit fiscal de R$ 11,44 
bilhões. Estão previstos, para 
2019, aumento de 7,91% para 
as receitas e de 10,60% para 
as despesas, e déficit 41,54% 
superior ao previsto para 2018.

Durante o processo par-
lamentar, houve a apresen-
tação de 1.738 emendas. O 
número aumentou muito em 
relação aos anos anteriores, 
uma vez que as emendas 
impositivas devem ser muito 
mais detalhadas que antes.

A Comissão de Partici-
pação Popular apresentou 
56 emendas, decorrentes de 

res serão destinados a ações e 
serviços de saúde.

O substitutivo do relator 
Cássio Soares detalha ainda 
mais a regulamentação da exe-
cução impositiva das emendas 
parlamentares, determinando 
procedimentos e prazos.

e executadas obrigatoriamente 
pelo Poder Executivo, conforme 
percentual da receita corren-
te líquida prevista na proposta 
orçamentária. O limite para 
comprometimento das receitas 
com essas emendas, em 2019, 
é de 0,7%. Metade desses valo-

regras impostas pela Emenda 
à Constituição 96, de 2018, que 
trata das emendas parlamenta-
res impositivas.

De acordo com as novas 
regras, as emendas parlamen-
tares individuais apresentadas 
ao orçamento serão aprovadas 

Em reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), ampliada com 
integrantes das demais comis-
sões permanentes, foram dis-
tribuídos avulsos dos pareceres 
recomendando a aprovação de 
três projetos de lei (PLs) de au-
toria do governador Fernando 
Pimentel que tratam de ques-
tões orçamentárias. Eles trami-
tam em turno único.

Um dos projetos é o PL 
5.404/18, que modifica a Lei 
23.086, de 2018, que dispõe so-
bre as diretrizes orçamentárias 
para 2019. Nesse caso, a reco-
mendação do relator, deputado 
Cássio Soares (PSD), é que seja 
aprovado na forma do substi-
tutivo nº 1, que apresentou. 
Também foram analisados o 
PL 5.406/18, que trata do orça-
mento do Estado para 2019, e o 
PL 5.405/18, que dispõe sobre 
a revisão do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 para o ano que vem.
Emendas impositivas – O PL 
5.404/18 visa adequar aspectos 
formais de estrutura do orça-
mento, acrescentar conteúdo 
ao Anexo de Riscos Fiscais, bem 
como adequar a legislação às 

Luiz Santana

Relatórios sobre projetos de natureza orçamentária foram distribuídos em avulso, em reunião da FFO

Pareceres recomendam aprovação de PLs
sobre orçamento, PPAG e mudança na LDO

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 41/15

Do deputado Isauro Calais e outros. Modifica o art. 5º do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, que trata da escolha do hino ofi-
cial de Minas Gerais. Votação em 1º 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. Votação em 1º turno

PL 4.821/17
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Luisburgo. Votação em 1º turno

PRE 35/16
Da FFO. Aprova as contas do governador referentes ao exercício de 
2014. Discussão em turno único

do deputado Isauro Calais 
(MDB), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos cartó-
rios incluírem nas escrituras 
o nome e a inscrição profis-
sional do responsável pela 
intermediação de negócios 
imobiliários.

Do deputado Cabo Júlio 
(MDB), passou, em 2º turno, o 
PL 4.267/17, que trata das as-
sociações de socorro mútuo.

de alguns empreendimentos 
com potencial poluidor. O pro-
jeto foi votado em 1º turno.

Do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) foi aprovado 
em 1º turno o PL 523/15, que 
determina a instalação de equi-
pamentos de GPS nos veículos 
dos órgãos estaduais de segu-
rança e de saúde do Estado. 

Também foi aprovado 
em 1º turno o PL 3.001/ 15, 

Da deputada Geisa Tei-
xeira (PT), passou, em turno 
único, o PL 5.474/18, que ins-
titui a Semana do Combate à 
Violência Obstétrica.

Outra matéria aprovada 
foi o PL 1.602/15, do deputa-
do Ivair Nogueira (MDB), que 
trata da transferência para os 
municípios da responsabilida-
de de realizar o licenciamen-
to e a fiscalização ambiental 

Na Reunião Extraordinária da 
noite de ontem, o Plenário 
aprovou diversas proposições 
de autoria dos parlamentares. 
Em 1º turno, passou o Projeto 
de Lei (PL) 4.039/17, do depu-
tado Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), que tem como obje-
tivo estimular a aquisição de 
equipamentos de energia so-
lar para moradias destinadas 
a população de baixa renda. 

Proposição incentiva uso de energia solar
PLENÁRIO

Projetos do governador que criam fundos
estão prontos para retornar ao Plenário

COMISSÕES

Comissão de Administração analisou PLs sobre fundos

Willian Dias

cratizar o cooperativismo na 
agricultura familiar. A matéria 
está pronta para ir a Plenário.
Fucam – A Comissão de Indi-
cação de Gildázio Alves dos 
Santos para Presidente da 
Fundação Educacional Caio 
Martins (Fucam) elegeu ontem 
presidente e vice. O deputado 
Cristiano Silveira (PT) vai pre-
sidir a comissão. O vice será o 
deputado João Leite (PSDB).

dência complementar da antiga 
MinasCaixa. A matéria pode ir a 
votação definitiva em Plenário.
Cooperativas – Também se 
reuniram ontem as Comissões 
de Desenvolvimento Econô-
mico e de Agropecuária e 
Agroindústria. Ambas deram 
pareceres favoráveis, em 1º 
turno, ao PL 918/15, do depu-
tado André Quintão (PT), que 
busca incentivar e desburo-

nibilidades financeiras exclusi-
vamente para pagamento de 
despesas inscritas em restos a 
pagar, liquidados ou não, rela-
tivos aos exercícios financeiros 
de 2018 e anteriores.

O PL 5.457/18, que de-
termina a criação do Ferrfis, 
tem como objetivo assegurar 
os recursos necessários à Re-
gularização Fundiária Urbana 
de Interesse Social (Reurb-S), 
mediante o ressarcimento dos 
emolumentos correspondentes 
aos atos registrais, conforme 
previsto no artigo 73 da Lei Fe-
deral 13.465, de 2017. A gestão 
do fundo competirá ao Tribunal 
de Justiça. O relator, João Ma-
galhães, recomendou a aprova-
ção na forma do vencido.
MinasCaixa – Em outra reu-
nião, na noite de ontem, a Co-
missão de Administração deu 
parecer de 2º turno favorável 
ao PL 5.408/18, do governador. 
A proposição trata de procedi-
mentos para implementação 
de pagamentos a assistidos e 
pensionistas de plano de previ-

A Comissão de Administração 
Pública deu ontem pareceres 
favoráveis a dois projetos do 
governador Fernando Pimen-
tel, que criam fundos no Esta-
do. São eles os Projetos de Lei 
(PL) 5.456/18 e 5.457/18, que 
instituem, respectivamente, o 
Fundo Extraordinário do Esta-
do de Minas Gerais (Femeg) 
e o Fundo Especial Registral 
de Regularização Fundiária de 
Interesse Social (Ferrfis). Com 
isso, ambos estão prontos 
para voltar a Plenário, para 
votação em 2º turno.

O PL 5.456/18 passou na 
forma do substitutivo nº 1 ao 
vencido, apresentado pelo 
relator, deputado João Maga-
lhães (MDB).

O objetivo da criação do 
Femeg é vincular ao fundo re-
cursos a que o Estado faz jus, 
sobretudo aqueles relativos às 
compensações originadas pela 
Lei Complementar Federal 
87, de 1996, mais conhecida 
como Lei Kandir. Esses recur-
sos serão considerados dispo-
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PRE 47/17
Da FFO. Aprova as contas do governador referentes ao exercício de 
2015. Discussão em turno único

PRE 60/18
Da FFO. Aprova as contas do governador referentes ao exercício de 
2016. Discussão em turno único

PL 523/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Determina a instalação de equipa-
mentos de GPS nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de 
saúde. Discussão em 2º turno

PL 924/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre os direitos do usuário da da 
assistência social no Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.429/15
Do deputado Arlen Santiago. Obriga os estabelecimentos comerciais 
destinados a hospedagem a disponibilizar aos consumidores adapta-
dor de tomada universal. Discussão em 2º turno

PL 1.454/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Estabelece prazo para manifesta-
ção dos órgãos do Poder Executivo. Discussão em 2º turno

PL 2.733/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Uberaba. Discussão em 2º turno

PL 3.645/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Funilândia. Discussão em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 2º 
turno

PL 3.913/16
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Lagoa Santa. Discussão em 2º turno

PL 3.920/16
Do deputado Rogério Correia. Dispõe sobre a proteção e a preservação 
dos clubes sociais de negros em Minas Gerais. Discussão em 2º turno

PL 4.041/17
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Reconhece o interesse coletivo, a 
importância econômica e social e a utilidade pública dos circuitos tu-
rísticos. Discussão em 2º turno

PL 4.488/17
Do deputado Ulysses Gomes. Altera a Lei 20.797, de 2013, que autori-
za o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Jesuânia. Discus-
são em 2º turno

PL 4.548/17
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Jequeri. Discussão em 2º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Miraí. Discussão em 2º turno

PL 4.631/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a produção e a co-
mercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais. Discussão em 
2º turno

PL 4.740/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 

rodovia ao município de Senador Firmino. Discussão em 2º turno
PL 4.876/17

Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuá-
ria de Minas Gerais. Discussão em 2º turno

PL 4.941/18
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Uberlândia. Discussão em 2º turno

PL 4.978/18
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem a doar imóvel ao Estado. Discussão em 2º turno

PL 4.979/18
Do deputado Emidinho Madeira. Declara patrimônio cultural do Esta-
do a Festa da Queima do Alho. Discussão em 2º turno

PL 5.027/18
Do deputado Inácio Franco. Concede prazo ao donatário do imóvel de 
que trata a Lei 21.831, de 2015. Discussão em 2º turno

PL 5.037/18
Do governador Fernando Pimentel. Acrescenta dispositivo à Lei 
22.445, de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Es-
tado. Discussão em 2º turno

PL 5.190/18
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o reconhecimento do valor his-
tórico e cultural das ferrovias. Discussão em 2º turno

PL 5.205/18
Do deputado Rogério Correia. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Bonfim. Discussão em 2º turno

PL 5.236/18
Do deputado Inácio Franco. Altera a Lei 21.735, de 2015, que dispõe 
sobre a constituição de crédito estadual não tributário. Discussão em 
2º turno

PL 5.408/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera artigo da Lei 21.527, de 
2014, autorizando a Secretaria de Estado de Fazenda a realizar proce-
dimentos operacionais para implementação de pagamentos. Discus-
são em 2º turno

PL 5.434/18
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Manhuaçu. Discussão em 2º turno

PL 5.442/18
Da Defensoria Pública Estadual. Dispõe sobre a revisão anual dos sub-
sídios e proventos dos membros do órgão. Discussão em 2º turno

PL 5.453/18
Do deputado Bosco. Altera a Lei 20.628, de 2013, para incluir o Coral 
Lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. 
Discussão em 2º turno

PL 918/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre o cooperativismo na agri-
cultura familiar. Discussão em 1º turno

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. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

9 horas
• Dia Internacional da Mulher 2019 (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 

preparatória
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

o relatório final da comissão. Requerimento: deputados João Leite, Glay-
con Franco e Gustavo Valadares

• Comissão de Indicação de Gildázio Alves dos Santos para Presidente da 
Fucam (Plenarinho III) – fazer a arguição do indicado

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de São Domingo das Dores

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

• 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

• Comissão de Indicação de Vanderlei Eustáquio Machado para Presidente 
da Fundação Ezequiel Dias (Plenarinho I) – fazer a arguição do indicado

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

10h10
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 4.631/17 (2º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos 
artesanais de Minas Gerais

10h15
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 918/15 (2º turno), do deputado André Quintão, 

ORDEM DO DIA (cont.)
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 0h Memória e Poder – Jurista Dalmo Dallari
 1h Segunda Musical – Coral da Ufop
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (28/8/2018) – debate as 

obras no córrego Bom Sucesso, no Barreiro, em BH
 4h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (20/6/201/8) – 

debate a situação do setor sucroenergético mineiro
 6h20 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Vale do Aço e Rio Doce
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Semana da conciliação

 13h Mundo Político 
 13h30 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia ao Vivo
 19h30 Panorama (inédito) – Lixo: estamos mais conscientes? 
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 21h Memória e Poder – Jurista Dalmo Dallari
 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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que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar
10h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho III)  
– discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plená-
rio, entre as quais o PL 4.736/17 (2º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza 
no Campo

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.271/15 (2º turno), do deputado Roberto Andrade, que altera a Lei 
15.424, de 2004

11 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 5.406/18 (turno único), do governador Fer-
nando Pimentel, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento 
do Estado para 2019

11h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.909/16 (2º turno), da deputada Ione Pinheiro, que 
autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao município de 
Cataguases

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
14h15

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião 
das 10 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho III)  
– discutir e votar parecer sobre o PL 1.602/15 (2º turno), do deputado 
Ivair Nogueira, que altera a Lei 7.772, de 1980, que dispõe sobre a pro-
teção, a conservação e a melhoria do meio ambiente

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  
– mesma pauta da reunião das 10h30

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a presen-

ça de convidados, a regulamentação do passe livre para idosos. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
mesma pauta da reunião das 11h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 11 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 
quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.276/18 (2º 
turno), do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse 
cultural a Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de 
Perdizes. 

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 4.039/17 (1º turno), do deputado Luiz Humberto Carneiro, 
que altera a Lei 19.091, de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de 
Habitação

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.631/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas 
Gerais

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 10h30

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 918/15 (2º turno), do deputado André Quintão, 
que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-
ditório SE) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião 

das 14h30
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 14h30

16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11 horas
17 horas

• Comissão de Cultura (Teatro) – fazer entrega de voto de congratulações 
ao secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, pelo trabalho que 
realizou à frente da Secretaria de Cultura e pela parceria com a ALMG. 
Requerimento: deputados Bosco, Elismar Prado e Glaycon Franco

17h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – mesma pau-

ta da reunião das 14h30
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho II)  

– mesma pauta da reunião das 14h15
18h15

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
mesma pauta da reunião das 11h30

18h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – mesma pau-

ta da reunião das 14h30
18h45

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 5.409/18 (1º turno), do deputado Ulysses Gomes, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Poço Fundo

18h50
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 10h30

ACONTECE HOJE (cont.)


