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ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE
MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 5/7/2021

Às 17h39min, comparecem à reunião a deputada Laura Serrano e os deputados Hely Tarqüínio, Cássio Soares, Braulio

Braz, Doorgal Andrada, Ulysses Gomes e Zé Reis, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e as deputadas

Beatriz  Cerqueira  e  Laura  Serrano  e  os  deputados  Braulio  Braz,  Cássio  Soares,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Doorgal  Andrada,  Hely

Tarqüínio, João Magalhães, Ulysses Gomes e Zé Reis, membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º do art.

204 do Regimento Interno. Está presente também a deputada Celise Laviola. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, por unanimidade, os seguintes pareceres: pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.707/2021

(relator:  deputado Hely Tarqüínio) com as  Emendas nºs 3,  5,  7,  9 e 12, apresentadas por parlamentares,  com a Emenda nº 79,

apresentada pela Comissão de Participação Popular, com a Subemenda nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 4, 8, 10, 13, 33, 38, 57, 63, 68 a 70,

72 e 80 e com as Emendas nºs 81 a 93 apresentadas; pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.770/2021 (relator:

deputado Doorgal  Andrada) com a Emenda nº 2;  e pela aprovação,  em turno único, do Projeto de Lei  nº 2.771/2021 (relatora:

deputada Laura Serrano) com as Emendas nºs 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2021.

Hely Tarqüínio, presidente – Laura Serrano – Cássio Soares – Braulio Braz – Doorgal Andrada – Ulysses Gomes – Zé Reis.
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ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA,
EM 21/9/2022, 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.

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.
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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 Direitos Humanos

Nos termos  regimentais,  convoco as  deputadas  Andréia  de  Jesus e  Leninha  e  os  deputados  Gustavo  Valadares,  Hely

Tarqüínio e Marquinho Lemos, membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 21/9/2022, às 14 horas, na Sala

das Comissões, com a finalidade de discutir e votar os Pareceres para o 1º Turno dos Projetos de Lei nºs 94/2019, do deputado

Coronel Sandro, e 3.449/2022, da deputada Beatriz Cerqueira, de discutir e votar, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.226/2021, da

deputada Beatriz Cerqueira, e de receber, discutir e votar proposições da comissão.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2022.

Andréia de Jesus, presidenta.

MATÉRIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 56/2022

Número do Processo no Portal de Compras: 1011014 98/2022

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 monitores videowall, suportes e

cabos de vídeo, a sessão pública virtual fica adiada para as 10 horas do dia 7/10/2022.

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

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2022.

Cristiano Felix dos Santos Silva, diretor-geral.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2022

Credenciante:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Credenciada:  Psicomater  Clínica  de  Psicologia  e

Psicanálise.  Objeto:  prestação  de  serviços  de  assistência  fisioterápica  aos  deputados  da  credenciante  e  respectivos  dependentes.
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Vigência: 60 meses, a partir da data da assinatura. Licitação: inexigível por inviabilidade de competição, nos termos do art. 25, caput,

da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Dotação orçamentária: 1011-01-031.729-4239.0001-3.3.90-10.1.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2022

Credenciante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Credenciada: VJV Diagnóstico Volumétrico por Imagem

Ltda. Objeto: prestação de serviços de assistência odontológica, na especialidade de radiologia odontológica (Raios-X), em regime

ambulatorial, aos beneficiários da assistência de saúde da credenciante. Vigência: 60 meses a partir da data da assinatura. Licitação:

inexigível, por inviabilidade de competição nos termos do art. 25,  caput, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Dotação orçamentária:

1011.01.031.729.4239-3.3.90 (10.1).

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2022

Credenciante:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Credenciada:  Ensino  e  Saúde  PCA Ltda.  Objeto:

prestação de serviços de assistência odontológica, nas especialidades de ortodontia e prótese odontológica em regime ambulatorial,

aos beneficiários da assistência de saúde da credenciante. Vigência: 60 meses, a partir da data da assinatura. Licitação: inexigível, por

inviabilidade  de  competição  nos  termos  do  art.  25,  caput,  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993.  Dotação  orçamentária:  nº  1011-

01.031.729.4239.0001-3.3.90(10.1).

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 15/2022

Credenciante:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Credenciada:  Fernando  Paiva  Consultórios

Odontológicos  Ltda.  Objeto:  prestação  de  serviços  de  assistência  odontológica,  nas  especialidades  de  endodontia,  dentística,

implantodontia, ortodontia e periodontia, em regime ambulatorial, aos beneficiários da assistência de saúde da credenciante. Vigência:

60 meses a partir da data da assinatura. Licitação: inexigível, por inviabilidade de competição nos termos do art. 25,  caput, da Lei

Federal nº 8.666, de 1993. Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239-3.3.90 (10.1).

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2022

Credenciante:  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  Credenciada:  Radius Documentação Odontológica e

Radiodiagnóstico Ltda. Objeto: prestação de serviços de assistência odontológica, na especialidade de radiologia odontológica (Raios-

X),  em regime ambulatorial,  aos  beneficiários  da  assistência  de  saúde da credenciante.  Vigência:  60 meses  a  partir  da  data  da

assinatura. Licitação: inexigível, por inviabilidade de competição nos termos do art. 25,  caput, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Dotação orçamentária: 1011.01.031.729.4239-3.3.90 (10.1).
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