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LEI

LEI Nº 24.238, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  às  Entidades

Comunitárias e Sociais, com sede no Município de Belo Horizonte.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu nome, nos termos do § 8º do art. 70 da

Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de utilidade  pública  o Centro  de  Apoio  às  Entidades  Comunitárias  e  Sociais,  com sede  no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência,  em Belo Horizonte,  aos  12 de setembro de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da

Independência do Brasil.

Deputado Agostinho Patrus – Presidente

Deputado Tadeu Martins Leite – 1º-Secretário

Deputado Carlos Henrique – 2º-Secretário

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DE
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 6/7/2022

Às 14h33min, comparecem à reunião os deputados Inácio Franco, Hely Tarqüínio, Cássio Soares,  Gustavo Santana, e

Ulysses  Gomes,  membros da  supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente  ad hoc,  deputado Inácio Franco,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. A

presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o vice. Registram-se as candidaturas do deputado Cássio Soares
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para presidente e do deputado Hely Tarqüínio para vice-presidente. Após votação nominal, são eleitos, por unanimidade os deputados

Cássio  Soares  como presidente  e  Hely Tarqüínio  como vice-presidente.  O  presidente  ad hoc,  deputado  Inácio  Franco,  declara

empossado como presidente o deputado Cássio Soares, a quem passa a condução dos trabalhos. O presidente eleito, deputado Cássio

Soares, assume os trabalhos e declara empossado como vice-presidente o deputado Hely Tarqüínio. Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022.

Cássio Soares, presidente – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Gustavo Santana – Inácio Franco.

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA,
EM 13/9/2022, ÀS 14 HORAS

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Leitura da correspondência.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de proposições e oradores inscritos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Comunicações e atos da presidência. Apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.

2ª Fase

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.202/2019, do governador do Estado, que autoriza o Estado, por meio do

Poder Executivo, a aderir  ao Regime de Recuperação Fiscal  e  dá outras  providências.  (Faixa constitucional.)  Esgotado o prazo

constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 35/2022 – Veto Total à Proposição de Lei nº 25.133, que altera a Lei nº 14.184, de 31

de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. (Faixa constitucional.)

Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 36/2022 – Veto Total à Proposição de Lei nº 25.144, que acrescenta dispositivos à

Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública

decorrente da pandemia de covid-19. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 37/2022 – Veto Total à Proposição de Lei nº 25.149, que acrescenta artigos à Lei nº

21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização,

regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional

sem emissão de parecer.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  nº  38/2022  –  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  25.169,  que  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de

seus servidores. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
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Discussão, em turno único, do Veto nº 39/2022 – Veto Parcial à Proposição de Lei nº 25.171, que dispõe sobre as diretrizes

para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2023. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional

sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 40/2022 – Veto Parcial à Proposição de Lei nº 25.161, que institui o título de

relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado de Minas Gerais. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 41/2022 – Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 175, que altera a Lei

n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. (Faixa

constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 42/2022 – Veto Total à Proposição de Lei nº 25.182, que altera o art. 57 da Lei n°

14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. (Faixa

constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 43/2022 – Veto Total à Proposição de Lei nº 25.186, que altera a Lei n° 13.392, de 7

de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso publico do Estado. (Faixa

constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

Discussão, em turno único, do Veto nº 44/2022 – Veto Parcial à Proposição de Lei nº 25.180, que dispõe sobre a emissão de

diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para a pessoa com deficiência visual. (Faixa constitucional.)

Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.

3ª Fase

Pareceres de redação final.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública

Nos termos regimentais, convoco a deputada Delegada Sheila e os deputados Bruno Engler, Delegado Heli Grilo e João

Leite, membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 13/9/2022, às 10 horas, na Sala das Comissões, com a

finalidade de receber, discutir e votar proposições da comissão.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022.

Sargento Rodrigues, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 11.479/2022

Comissão Especial Indicação Conselheiro Tribunal de Contas do Estado

Relatório

De autoria coletiva de vários parlamentares, contando com o número válido de assinaturas, nos termos do inciso II do art.

235 do Regimento Interno, o Requerimento nº 11.479/2022 solicita a indicação do deputado Agostinho Patrus para ocupar a vaga de

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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A Mesa da Assembleia considerou atendidos os requisitos constitucionais e regimentais para a habilitação do candidato ao

exercício do mencionado cargo e deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do citado Regimento Interno.

Nos termos do art. 111, III, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento Interno desta Casa, em 12/9/2022, o

candidato submeteu-se a arguição pública, com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

À reunião  para a  arguição pública a  que foi  submetido o candidato  estiveram presentes  os  deputados Cássio Soares,

presidente da comissão, Hely Tarquínio, vice-presidente, Ulysses Gomes, relator da proposição, Gustavo Santana, Inácio Franco,

Sargento Rodrigues, Ana Paula Siqueira e Guilherme da Cunha.

Antes da arguição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de quinze minutos, informações atinentes à

sua experiência e conhecimentos relevantes para o exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão

Durante a  arguição pública,  o  candidato demonstrou conhecimento sobre a  instituição para a  qual  foi  indicado como

conselheiro, respondendo com segurança, clareza e objetividade às questões formuladas. Sendo assim, consideramos que o deputado

Agostinho Patrus possui o conhecimento e a experiência necessários ao exercício do cargo de conselheiro da Corte de Contas do

Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2022.

Cássio Soares, presidente – Ulysses Gomes, relator – Hely Tarqüínio – Gustavo Santana – Inácio Franco.

MATÉRIA ADMINISTRATIVA

ATOS DA MESA DA ASSEMBLEIA

Na data de 12/9/2022, o presidente, nos termos do art. 79, inciso VI, da Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, e nos termos da

Lei nº 21.732, de 28/7/2015, da Resolução nº 5.497, de 13/7/2015, c/c a Deliberação da Mesa nº 2.625, de 8/9/2015, assinou os

seguintes atos, relativos ao cargo em comissão de recrutamento amplo de assessor parlamentar, do quadro de pessoal desta Secretaria:

nomeando Cristiane Silva Mattar, padrão VL-9, 6 horas, com exercício no Bloco Democracia e Luta;

nomeando Mariana Botelho de Faria, padrão VL-12, 6 horas, com exercício no Bloco Democracia e Luta;

nomeando Marilia Carolina Resende Almeida, padrão VL-22, 4 horas, com exercício no Gabinete do Deputado Duarte

Bechir;

nomeando Willian Lopes Valadão, padrão VL-9, 6 horas, com exercício no Bloco Democracia e Luta.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 57/2022

Número do Processo no Portal de Compras: 1011014 101/2022

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais torna público que, em virtude de alterações no edital do pregão

eletrônico em epígrafe, que tem por objeto selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de material de higiene e saúde, a

sessão pública virtual fica adiada para as 10 horas do dia 23/9/2022.

O edital se encontra à disposição dos interessados nos sites www.compras.mg.gov.br e www.almg.gov.br.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2022.

Cristiano Felix dos Santos Silva, diretor-geral.
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