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ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA,
EM 20/9/2022, 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,
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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.

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 público 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 20/9/2022, às 10 horas, na Sala das Comissões, com a

finalidade de receber, discutir e votar proposições da comissão.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2022.

Sargento Rodrigues, presidente.
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MATÉRIA ADMINISTRATIVA

ATO DA MESA DA ASSEMBLEIA

Na data de 19/9/2022, 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 o

seguinte ato, relativo ao cargo em comissão de recrutamento amplo de assessor parlamentar, do quadro de pessoal desta Secretaria:

nomeando Maria Amalia Cândido de Alvarenga Morais, padrão VL-14, 4 horas, com exercício no Gabinete do Deputado

Sávio Souza Cruz.

TERMO DE CONTRATO Nº 37/2022

Número no Siad: 9344577/2022

Contratante:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Contratada:  2A Comércio  e  Serviços  Ltda.  Objeto:

prestação de serviços de manutenção de equipamentos de radiodifusão de sons e imagens, com fornecimento de peças, componentes e

materiais.  Vigência:  12  meses,  a  partir  da  data  de  assinatura.  Licitação:  Pregão  Eletrônico  nº  21/2022.  Dotação  orçamentária:

1011.01.031.729.4239.0001-3.3.90 (10.1).

TERMO DE CONTRATO Nº 38/2022

Número no Siad: 9344955/2022

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratada: Port Distribuidora de Informática e Papelaria

Ltda. Objeto: aquisição de suprimentos de informática para impressora. Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura. Licitação:

Pregão Eletrônico nº 42/2022. Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239.0001-3.3.90 (10.1).

TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2022

Número no Siad: 9245753-3/2022

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do

Estado de Minas Gerais – Prodemge. Objeto: prestação de serviços de informática. Objeto do aditamento: inclusão de cláusulas de

proteção de dados pessoais e alterações de ordem técnica. Vigência: da data de assinatura até 9/4/2023.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 84/2022

Número no Siad: 9261611/2022

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratada: Crescer Ltda. Objeto: fornecimento de licença

de  software de  gestão  cadastral  e  funcional  de  adolescentes  trabalhadores,  contratados  da  Assprom,  que  prestam  serviços  à

contratante. Objeto do aditamento: segunda prorrogação, com reajuste de preços, na parte relativa à prestação de serviços de suporte e

atualização de software de gestão cadastral e funcional de adolescentes trabalhadores, contratados da Assprom, que prestam serviços à

contratante. Vigência: 12 meses, de 27/10/2022 a 26/10/2023, inclusive. Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239.0001 3.3.90.
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 86/2022

Número no Siad: 9223986-8/2022

Contratante:  Assembleia  Legislativa  do Estado  de  Minas Gerais.  Contratada:  C & C Empreendimentos  Comerciais  e

Serviços Especializados em Geral Eireli. Objeto: prestação de serviços de jardinagem nas áreas verdes da Praça Carlos Chagas.

Objeto do aditamento: atualização do preço previamente à terceira prorrogação contratual, decorrente do Termo de Aditamento nº

60/2022. Vigência: 12 meses, de 3/9/2022 a 2/9/2023. Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239.0001-3.3.90 (10.1).

TERMO DE ADITAMENTO Nº 87/2022

Número no Siad: 9263774-4/2022

Contratante:  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  Contratada:  Conservadora Campos e Serviços Gerais

Eireli. Objeto: prestação de serviço de jardinagem nas áreas verdes da contratante, seu entorno e anexos, com cessão de mão de obra e

fornecimento  de  ferramentas  e  todos  os  equipamentos  necessários.  Objeto  do  aditamento:  a)  revisão  de  preços  em virtude  da

Convenção  Coletiva  de  Trabalho  2022/2022 entre  o  Sindicato  dos  Empregados  em Edifícios  e  Condomínios,  em Empresas  de

Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, Higienização, Desinsetização, Portaria, Vigia e dos Cabineiros de Belo Horizonte,

CNPJ  nº  17.454.711/0001-39,  e  o  Sindicato  das  Empresas  de  Asseio  Conservação  do  Estado  de  Minas  Gerais,  CNPJ  nº

16.844.557/0001-49, registrada em 13/1/2022 sob o nº MG000071/2022, cujos efeitos retroagem a 1º/1/2022; b) revisão de preços em

razão  de:  b.1)  elevação  do  piso  salarial  mínimo  da  categoria  profissional  representada  pelo  Sindeac  em  10,16%,  conforme  a

Convenção Coletiva de Trabalho (doc. SEI 0026645); b.2) Resolução Seinfra nº 6, de 28 de janeiro de 2022, que atualizou os preços

das passagens para o transporte coletivo metropolitano de passageiros por ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte –

RMBH –, desde 30/1/2022. Vigência:  a contar  da assinatura,  com retroação de efeitos a partir  das datas de início das revisões

efetuadas. Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239.0001-3.3.90 (10.1).
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