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GESTÃO DAS VOTAÇÕES – 2020
Gabinete Deputada Estadual Laura Serrano

TOTAIS:
Favoráveis Contrários Em Branco Total de Votações

438 23 11 472

Votação Laura
Data Comissões/Plenário  Turno Categoria Identificação Descritivo Assessor Responsável Recomendação Equipe Favorável Contrário Em branco Resultado da votação Justificativa

6/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros

Dispõe sobre a antecipação, para os municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, do pagamento de 
parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação 
Mineira dos Municípios, nos termos que especifica.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto que sacramenta ações do Executivo para antecipar 
parcelas do acordo entre Governo de Minas e Municípios nos 
casos de municípios afetados pelos desastres naturais de janeiro 
2020.

6/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1416/2020 – Agostinho Patrus e outros

Isenta de taxas que menciona a emissão de nova via de documentos 
destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento 
de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de 
desastres naturais ocorridos em 2020.

Cheib Contrário

x

APROVADO
Projeto se justifica pela excepcionalidade e abrangência. Apesar 
do número de isenções, as taxas tem baixo valor perante o 
orçamento do Estado.

6/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1418/2020 – Agostinho Patrus e outros
Dispõe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas 
do rompimentos da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho.

Cheib Contrário
x

APROVADO A homenagem é justificada pelo evento e a fonte dos recursos 
que irão custear as placas.

6/2/20 Plenário 1º PL PL 1417/2020 – Agostinho Patrus e outros Institui o Dia de Luto em Memória das Vítimas do Rompimento da 
Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Cheib Favorável

x

APROVADO

Apesar da posição reiterada contra a adoção de novas datas 
comemorativas, a medida com parcimônia se faz necessária em 
grandes marcos, positivos ou traumáticos, para a preservação da 
memória do Estado. É o caso, tendo o episódio resultado em 272 
mortes diretas.

6/2/20 Plenário 1º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros

Dispõe sobre a antecipação, para os municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, do pagamento de 
parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação 
Mineira dos Municípios, nos termos que especifica.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto que sacramenta ações do Executivo para antecipar 
parcelas do acordo entre Governo de Minas e Municípios nos 
casos de municípios afetados pelos desastres naturais de janeiro 
2020.

6/2/20 Plenário 1º PL PL 1416/2020 – Agostinho Patrus e outros

Isenta de taxas que menciona a emissão de nova via de documentos 
destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento 
de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de 
desastres naturais ocorridos em 2020.

Cheib Favorável

x

APROVADO
Projeto se justifica pela excepcionalidade e abrangência. Apesar 
do número de isenções, as taxas tem baixo valor perante o 
orçamento do Estado.

6/2/20 Plenário 1º PL PL 1418/2020 – Agostinho Patrus e outros
Dispõe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas 
do rompimentos da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho.

Cheib Favorável
x

APROVADO A homenagem é justificada pelo evento e a fonte dos recursos 
que irão custear as placas.

6/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros

Dispõe sobre a antecipação, para os municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, do pagamento de 
parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação 
Mineira dos Municípios, nos termos que especifica.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto que sacramenta ações do Executivo para antecipar 
parcelas do acordo entre Governo de Minas e Municípios nos 
casos de municípios afetados pelos desastres naturais de janeiro 
2020.

6/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1416/2020 – Agostinho Patrus e outros

Isenta de taxas que menciona a emissão de nova via de documentos 
destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento 
de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de 
desastres naturais ocorridos em 2020.

Cheib Favorável

x

APROVADO
Projeto se justifica pela excepcionalidade e abrangência. Apesar 
do número de isenções, as taxas tem baixo valor perante o 
orçamento do Estado.

4/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC
RQC 6281/2020 - Deputado Thiago Cota , 
Deputado Virgílio Guimarães , Deputado 

Fábio Avelar , Deputada Laura Serrano

Requerem seja encaminhado ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais pedido de providências para 
que o Projeto de Lei nº 1.016/2019 seja distribuído também à 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, além daquelas a que foi 
distribuído originalmente.

Paula Favorável

x

APROVADO
Requerimento apresentado durante a reunião a pedido do 
deputado Virgílio. Solicita que projetos que envolvam a 
alienação de imóveis passem sempre pela CDE.

4/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 5842/2019 - Deputado Sargento 
Rodrigues

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento 
e Gestão e ao presidente do Comitê de Orçamento e Finanças - 
Cofin - pedido de informações  sobre a nomeação dos candidatos 
aprovados no concurso público da Emater-MG nº 001/2015, uma 
vez que o resultado final se encontra publicado desde 19/12/2018 e 
que, para além da expectativa dos aprovados, há que se observar a 
necessidade premente de efetivo na mencionada empresa.

Paula Favorável

x

APROVADO Favorável pelo princípio da transparência política e papel 
fiscalizatório da Assembleia.

4/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 5820/2019 - Deputado Cristiano 
Silveira

Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de 
providências para que encaminhe para a apreciação da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais o Plano Quadrienal de 
Desenvolvimento do Artesanato de Minas Gerais, período 2018-
2021.

Paula Favorável

x

APROVADO
Pedido de providências, sem obrigatoriedade de resposta. 
Destinatário tem maiores informações para avaliar a pertinência 
da solicitação.

4/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 5675/2019 - Deputado Betinho Pinto 
Coelho

Requer seja realizada audiência pública para debater estratégias de 
investimentos e negócios de impacto. Paula Favorável

x

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1355/2019 – Governador Romeu Zema 
– RELATORIA LAURA

Dispõe sobre o Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares – 
PRRV – e dá outras providências. Cheib Favorável

x
APROVADO

Favorável nos termos do meu relatório, o projeto permite uma 
renovação da frota de carros por modelos mais sustentáveis, 
promovendo a reciclagem de veículos com mais de 20 anos.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1444/2020 – Procurador-Geral de 
Justiça

Fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Ministério Público do Estado, relativo aos anos 
de 2018 e 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1445/2020 – Defensoria Pública

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
julho de 2018 a novembro de 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1446/2020 – Defensoria Pública Altera os arts 17, 19 e 22 e os anexos VI e IX.1 da Lei 22790, de 
2017, e dá outras providências. Cheib Favorável

x

APROVADO

Órgão com autonomia financeira, mudanças com impacto de 7,5 
milhões, se encaixa na dotação orçamentária de PPAG, LDO e 
LOA. Impacto e declaração do ordenador de despesa recebidos. 
Atende os requisitos técnicos.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1447/2020 – Tribunal de Contas do 
Estado

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 
2014, 2019 e 2020.

Cheib Favorável
x

APROVADO Revisão anual, corre às despesas das dotações orçamentárias do 
TCE.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1449/2020 – Tribunal de Justiça
Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente 
aos anos de 2018 e 2019.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Revisão anual, Poder com autonomia financeira. Impacto de 219 
mi, declaração do ordenador de despesa que há adequação 
orçamentária. Atende requisitos técnicos.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1450/2020 – Tribunal de Justiça Cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e 
de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. Cheib Favorável

x
APROVADO

Aumento de cargas com a expansão de varas e unificação das 
instâncias administrativas. Impacto de 35 milhões, limites da 
LRF apurados por Poder, dotações própria do próprio Tribunal.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias 
que menciona. Cheib Favorável

x

APROVADO

Em resumo, as categorias da segurança estão defasadas há mais 
tempo dentre as categorias do Estado, e fecharam acordo com o 
governo após um ano de negociações. A revisão anual é sempre 
possível, dada possibilidade orçamentária. Não impede ou é 
restrita pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

13/2/20 Comissão FFO 1º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emenda 1. Cheib Contrário

x
REJEITADO

Emenda visa ampliar o reajuste para todas as categorias do 
funcionalismo público, sem apresentar impacto financeiro e 
sendo inconstitucional por vício de iniciativa.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros

Dispõe sobre a antecipação, para os municípios em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, do pagamento de 
parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação 
Mineira dos Municípios, nos termos que especifica.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto que sacramenta ações do Executivo para antecipar 
parcelas do acordo entre Governo de Minas e Municípios nos 
casos de municípios afetados pelos desastres naturais de janeiro 
2020.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros Emendas 1 e 2. Cheib Favorável x APROVADO Emendas estabelecem condicionante de disponibilidade 
financeira para os pagamentos antecipados.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1415/2020 – Agostinho Patrus e outros Emenda 3. Cheib Favorável x APROVADO Soluciona os casos em ocorreu a antecipação de direitos 
creditórios municipais de acordo com a lei 23422.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1416/2020 – Agostinho Patrus e outros

Isenta de taxas que menciona a emissão de nova via de documentos 
destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento 
de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de 
desastres naturais ocorridos em 2020.

Cheib Favorável

x

APROVADO
Projeto se justifica pela excepcionalidade e abrangência. Apesar 
do número de isenções, as taxas tem baixo valor perante o 
orçamento do Estado.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1416/2020 – Agostinho Patrus e outros Emendas 1 e 2. Cheib Favorável
x

APROVADO
Emendas expandem o prazo para solicitação e limita o alcance 
no caso de matrículas de imóveis, para apenas os imóveis em 
zonas afetadas.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1418/2020 – Agostinho Patrus e outros
Dispõe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas 
do rompimentos da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho.

Cheib Favorável
x

APROVADO A homenagem é justificada pelo evento e a fonte dos recursos 
que irão custear as placas.

18/2/20 Plenário 2º PL PL 1418/2020 – Agostinho Patrus e outros Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda também abarca o desastre de Mariana.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1355/2019 – Governador Romeu Zema Dispõe sobre o Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares – 
PRRV – e dá outras providências. Cheib Favorável

x
APROVADO

Favorável nos termos do meu relatório, o projeto permite uma 
renovação da frota de carros por modelos mais sustentáveis, 
promovendo a reciclagem de veículos com mais de 20 anos.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1355/2019 – Governador Romeu Zema Emendas 1 e 2. Cheib Contrário x REJEITADO Emendas prejudicadas pelo teor do substitutivo aprovado.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1444/2020 – Procurador-Geral de 
Justiça

Fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Ministério Público do Estado, relativo aos anos 
de 2018 e 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1444/2020 – Procurador-Geral de 
Justiça Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda técnica corretiva.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1445/2020 – Defensoria Pública

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
julho de 2018 a novembro de 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1446/2020 – Defensoria Pública Altera os arts 17, 19 e 22 e os anexos VI e IX.1 da Lei 22790, de 
2017, e dá outras providências. Cheib Favorável

x

APROVADO

Órgão com autonomia financeira, mudanças com impacto de 7,5 
milhões, se encaixa na dotação orçamentária de PPAG, LDO e 
LOA. Impacto e declaração do ordenador de despesa recebidos. 
Atende os requisitos técnicos.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1447/2020 – Tribunal de Contas do 
Estado

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 
2014, 2019 e 2020.

Cheib Favorável
x

APROVADO Revisão anual, corre às despesas das dotações orçamentárias do 
TCE.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1447/2020 – Tribunal de Contas do 
Estado Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda técnica corretiva.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1448/2020 – Mesa da Assembleia Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores 
da Assembleia Legislativa. Cheib Favorável x APROVADO Revisão inflacionária simples, de acordo com os índices do 

IPCA.
18/2/20 Plenário 1º PL PL 1448/2020 – Mesa da Assembleia Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda técnica corretiva.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1449/2020 – Tribunal de Justiça
Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente 
aos anos de 2018 e 2019.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Revisão anual, Poder com autonomia financeira. Impacto de 219 
mi, declaração do ordenador de despesa que há adequação 
orçamentária. Atende requisitos técnicos.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1450/2020 – Tribunal de Justiça Cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e 
de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. Cheib Favorável

x
APROVADO

Aumento de cargas com a expansão de varas e unificação das 
instâncias administrativas. Impacto de 35 milhões, limites da 
LRF apurados por Poder, dotações própria do próprio Tribunal.

18/2/20 Plenário 1º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias 
que menciona. Cheib Favorável

x

APROVADO

Em resumo, as categorias da segurança estão defasadas há mais 
tempo dentre as categorias do Estado, e fecharam acordo com o 
governo após um ano de negociações. A revisão anual é sempre 
possível, dada possibilidade orçamentária. Não impede ou é 
restrita pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

18/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 4.582/2020; Dep. Gustavo Mitre

Requer seja formulado voto de congratulações com os Srs. José 
Geraldo Gonçalves Dutra e Neroci Torres de Oliveira pelos 20 anos 
de fundação e sucesso da GNV Mecânica e Prestação de Serviços 
Ltda.

Paula Contrário

x

APROVADO
Contrário por atendimento às recomendações do partido e por 
entendimento de que as congratulações geram custos e 
processos desnecessários.

18/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC
RQC 6.520/2020 - Deputado Thiago Cota 
, Deputado Virgílio Guimarães , Deputada 

Laura Serrano

Requerem sejam informados ao presidente desta Casa os temas a 
serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão 
relativa ao ano de 2019 da secretária de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao art. 54 da 
Constituição do Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO Apresentado durante a reunião.

18/2/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 6.491/2020 - Deputado Virgílio 
Guimarães

Requer seja realizada audiência pública para debater programas de 
diversidade, inclusão e êxito empresarial. Paula Favorável

x

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1444/2020 – Procurador-Geral de 
Justiça

Fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Ministério Público do Estado, relativo aos anos 
de 2018 e 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1445/2020 – Defensoria Pública

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
julho de 2018 a novembro de 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1447/2020 – Tribunal de Contas do 
Estado

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 
2014, 2019 e 2020.

Cheib Favorável
x

APROVADO Revisão anual, corre às despesas das dotações orçamentárias do 
TCE.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1449/2020 – Tribunal de Justiça
Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente 
aos anos de 2018 e 2019.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Revisão anual, Poder com autonomia financeira. Impacto de 219 
mi, declaração do ordenador de despesa que há adequação 
orçamentária. Atende requisitos técnicos.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias 
que menciona. Cheib Favorável

x

APROVADO

Em resumo, as categorias da segurança estão defasadas há mais 
tempo dentre as categorias do Estado, e fecharam acordo com o 
governo após um ano de negociações. A revisão anual é sempre 
possível, dada possibilidade orçamentária. Não impede ou é 
restrita pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emenda 1. Cheib Contrário x REJEITADO Emenda trata de matéria alheia ao teor do projeto.

18/2/20 Comissão FFO 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emenda 2. Cheib Contrário

x
APROVADO

Emenda visa ampliar o reajuste para todas as categorias do 
funcionalismo público, sem apresentar impacto financeiro e 
sendo inconstitucional por vício de iniciativa.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1355/2019 – Governador Romeu Zema Dispõe sobre o Programa de Reciclagem de Resíduos Veiculares – 
PRRV – e dá outras providências. Cheib Favorável

x
APROVADO

Favorável nos termos do meu relatório, o projeto permite uma 
renovação da frota de carros por modelos mais sustentáveis, 
promovendo a reciclagem de veículos com mais de 20 anos.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1444/2020 – Procurador-Geral de 
Justiça

Fixa o percentual para a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Ministério Público do Estado, relativo aos anos 
de 2018 e 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.
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19/2/20 Plenário 2º PL PL 1445/2020 – Defensoria Pública

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de 
julho de 2018 a novembro de 2019.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Revisão anual simples, com declaração do ordenador de 
despesa, compatibilidade com PPAG e estudo de impacto. 
Órgão com autonomia financeira. Atende a todos os requisitos 
técnicos.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1446/2020 – Defensoria Pública Altera os arts 17, 19 e 22 e os anexos VI e IX.1 da Lei 22790, de 
2017, e dá outras providências. Cheib Favorável

x

APROVADO

Órgão com autonomia financeira, mudanças com impacto de 7,5 
milhões, se encaixa na dotação orçamentária de PPAG, LDO e 
LOA. Impacto e declaração do ordenador de despesa recebidos. 
Atende os requisitos técnicos.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1447/2020 – Tribunal de Contas do 
Estado

Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 
2014, 2019 e 2020.

Cheib Favorável
x

APROVADO Revisão anual, corre às despesas das dotações orçamentárias do 
TCE.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1448/2020 – Mesa da Assembleia Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores 
da Assembleia Legislativa. Cheib Favorável x APROVADO Revisão inflacionária simples, de acordo com os índices do 

IPCA.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1449/2020 – Tribunal de Justiça
Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente 
aos anos de 2018 e 2019.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Revisão anual, Poder com autonomia financeira. Impacto de 219 
mi, declaração do ordenador de despesa que há adequação 
orçamentária. Atende requisitos técnicos.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1450/2020 – Tribunal de Justiça Cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e 
de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado. Cheib Favorável

x
APROVADO

Aumento de cargas com a expansão de varas e unificação das 
instâncias administrativas. Substitutivo apresentado pelo 
presidente do TJMG.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias 
que menciona. Cheib Favorável

x

APROVADO

Em resumo, as categorias da segurança estão defasadas há mais 
tempo dentre as categorias do Estado, e fecharam acordo com o 
governo após um ano de negociações. A revisão anual é sempre 
possível, dada possibilidade orçamentária. Não impede ou é 
restrita pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda ajusta a entrada em vigor da lei.

19/2/20 Plenário 2º PL PL 1451/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emenda 2. Cheib Contrário

x
APROVADO

Emenda visa ampliar o reajuste para todas as categorias do 
funcionalismo público, sem apresentar impacto financeiro e 
sendo inconstitucional por vício de iniciativa.

19/2/20 Comissão FFO 1º RQC
RQC 6.549/2020 - Deputado Hely 

Tarqüínio , Deputado Doorgal Andrada , 
Deputado Glaycon Franco

Requerem sejam informados ao presidente desta Casa os temas a 
serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do 
secretário de Estado de Fazenda relativa ao ano de 2019, em 
atendimento ao art. 54 da Constituição do Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO Prestação de contas – Assembleia Fiscaliza.

19/2/20 Comissão FFO 1º RQC
RQC 6.550/2020 - Deputado Doorgal 
Andrada , Deputada Laura Serrano , 

Deputado Virgílio Guimarães

Requerem sejam informados ao presidente desta Casa os temas a 
serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do 
secretário de Estado de Planejamento e Gestão, relativa ao ano de 
2019, em atendimento ao art. 54 da Constituição do Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO Prestação de contas – Assembleia Fiscaliza.

11/3/20 Comissão FFO 1º PL PL 648/2019; Autoria: Dep. Coronel 
Henrique

Institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas
Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho, e dá outras
providências.

Paula Favorável

X

APROVADO

Aprovar o parecer caso este inclua a Emenda nº 1 aprovada na 
CCJ que retira as obrigatoriedades criadas no texto original ao 
Poder Executivo. Com a Emenda nº 1, o PL apresenta apenas 
diretrizes de uma política pública para o incentivo à cultura de 
flores e plantas ornamentais. Não gera ônus ao erário.

25/3/20 Plenário 1º PRE Projeto de Resolução 20/2020 - Deputado 
Hely Tarquíneo

reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
causada pelo agente Coronavírus - Covid-19. Cheib Favorável

X

APROVADO

Decreto, com aprovação da ALMG, permite desconsiderar 
temporariamente os limites da LRF (cf. art. 65 LC 101). Prevê 
efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Prevê a ocupação e o 
uso temporário de bens e serviços necessários, garantida a 
indenização justa. Dispensa o procedimento de licitação para os 
bens necessários para conter a crise, cf. inciso IV do art. 24 da 
Lei Federal n° 8.666. Projeto necessário para dar os poderes 
necessários ao governo para conter a pandemia.

31/3/20 Plenário 1º PLC PLC 38/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o 
Estatuto dos Militares do Estado de 'Minas Gerais. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto permite convocação compulsória pelo Comandante-
Geral de militar da reserva remunerada da PM nos casos de 
perturbação da ordem pública, situação de emergência ou estado 
de calamidade pública (como o presente COVID-19), com pro 
labore adicional de 1/3 dos proventos da inatividade.
Projeto visa permitir o reforço de pessoal para atuação em 
situações críticas, como a presente pandemia.

31/3/20 Plenário 1º PL PL 1752/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto - RELATORIA LAURA

Altera a Lei n° 14.184. de 31 de Janeiro de 2002, que dispõe sobre 
o processo administrativo no âmbito da Administração Publica 
Estadual.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto permite a interrupção ou suspensão dos prazos de 
processos administrativos gerais no Estado, no Executivo com 
base no decreto de calamidade pública, e nos outros Poderes e 
órgãos autônomos por regulamento próprio. Medida atinge tanto 
processos de interesses da Administração Pública quanto de 
particulares, preservando o status quo processual em tempos de 
redução da efetividade de julgamentos.

1/4/20 Plenário 1º PL PL 1725/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas 
de recursos humanos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PUBLICA em decorrência da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus - COVID-19.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto permite contratação temporária excepcional para 
serviços médicohospitalar, mesmo sem concurso e com 
remuneração a ser definida em regulamento, compatível com a 
iniciativa privada; cria gratificação para os servidores de 
enfrentamento à pandemia; permite cessão de pessoal entre
órgãos para melhor gestão de pessoal ao enfrentamento da crise; 
mantêm pagamento adicional de exibição pública para as 
carreiras de músico, a serem posteriormente apresentadas. 
Projeto do governo para questões de pessoal durante a 
pandemia.

1/4/20 Plenário 1º PL PL 1750/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas 
de recursos humanos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PUBLICA em decorrência da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus - COVID-19.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Cria programa e abre créditos especiais para o FES, FHEMIG, 
FUNED, HEMOMINAS, SEJUSP, CBBMG, IPSM, IPSEMG,
UNIMONTES, SEDESE, PMMG; em montante total em torno 
de 238 milhões. Permite o remanejamento de emendas 
parlamentares para suplementar as ações dos referidos órgãos, 
permitindo inclusive organizações da sociedade civil 
diretamente relacionadas ao combate à pandemia (previsão de 
300 milhões de destinação). Permite ao governo em 
regulamento modificar os prazos para apresentação de 
documentação para emendas parlamentares. Projeto para 
viabilizar economicamente as ações de combate ao COVID-19.

1/4/20 Plenário 1º PL PL 1777/2020 - Autoria coletiva 
(coautoria Deputada Laura Serrano)

Dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, 
causada por coronavírus.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Estabelece medidas para o enfrentamento da pandemia, em 
consonância com a lei federal. Estabelece diretrizes de atuação 
(Art. 4, VI, incorporada proposta da Dep. Laura sobre 
hospedagem de profissionais de saúde). Estrutura na forma de 
autorização/diretriz de atuação para o Poder Executivo, traz 
pautas diversas de interesses dos deputados, sem criar 
obrigações.

7/4/20 Plenário 1º PRE PRE 22/20 - Glaycon Franco
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Contagem em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Projeto reconhece o estado de calamidade pública para os 
efeitos na suspensão de obrigações da LRF em relação ao 
município de contagem. Pedido encaminha à ALMG via ofício 
do prefeito. Contagem 13 casos confirmados. Região 
metropolitana mais afetada.

7/4/20 Plenário 1º PRE PRE 23/20 - Glaycon Franco
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Coronel Fabriciano em decorrência da pandemia de Covid-19, 
causada pelo coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Reconhece calamidade pública para os efeitos da LRF. Pedido 
do prefeito à ALMG via ofício. Coronel Fabriciano conta com 
caso confirmado.

7/4/20 Plenário 1º PL PL 5251/18 - Jean Freire Institui a Política de Prevenção da Violência Doméstica com a 
Estratégia de Saúde da Família e dá outras providências. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto em formato de políticas públicas. A CCJ apresentou 3 
emendas para tirar inconstitucionalidades (que obrigavam 
determinadas ações do Poder Executivo). Projeto genérico. 
Parecer favorável com as emendas da CCJ.

7/4/20 Plenário 1º PL PL 1799/20 - Mesa da Assembleia

Autoriza a Mesa da Assembleia Legislativa a reduzir 
temporariamente em casos excepcionais, a verba indenizatória em 
razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e 
dá outras providencias.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto autoriza redução temporária excepcional das verbas 
indenizatórias (acordado em 30%, posterior resolução da Mesa).
Parecer favorável, redução de despesas com máquina pública, 
maior economia para devolver ao governo aplicar em políticas 
públicas.

14/4/20 Plenário 1º PL PL 1726/20 - Governador Romeu Zema
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Créditos suplementares permitem remanejamento orçamentário. 
Projeto original foi emendado, aumentando-se os valores, para 
incluir as ações do MP em doar recursos para o Bolsa-Merenda. 
Leis orçamentárias dependem de permissão legislativa.

14/4/20 Plenário 1º PRE PRE 37/20 - Sargento Rodrigues

Reconhece o estado de calamidade pública no Município de Lavras 
em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus. Cheib Favorável

X

APROVADO

A pedido do prefeito, por ofício, que já decretou a calamidade 
pública municipal, reconhecida pelo Governo. Nos termos do 
artigo 65 da LRF, necessária autorização da ALMG para 
suspender requisitos da referida lei complementar. Em lavras, 3 
casos já confirmados.

14/4/20 Plenário 1º PRE PRE 38/20 - Betão
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de Juiz de 
Fora em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO A pedido do prefeito, via ofício, para efeitos do artigo 65 da 
LRF. Juiz de Fora 60 casos confirmados.

14/4/20 Plenário 1º PRE PRE 39/20 - Rosângela Reis
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Timóteo em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO Mesma linha dos outros projetos de resolução, para efeitos da 
LRF. Timóteo 7 casos confirmados de COVID19.

16/4/20 Plenário 1º PL PL 1661/20 - Alencar da Silveira Jr

Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de máscaras cirúrgicas 
para consumo nos estabelecimentos comerciais do Estado de Minas 
Gerais, durante o período de pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19).

Cheib Favorável

X

APROVADO
Substitutivo de plenário corrige imprecisões técnicas. Liberdade 
com responsabilidade, em momentos de pandemia necessário 
medidas de proteção da coletividade.

16/4/20 Plenário 1º PRE PRE 78/20 - Rosângela Reis

Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Ipatinga em decorrência da pandemia de covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Para efeitos do art 65 da LRF a pedido do prefeito. Ipatinga 
Casos: 6 Mortos: 0 Habitantes: 263.410 (2019 IBGE) Fiscal 
2019 Portal Transparência*: déficit 27 mi (gasto com saúde 127 
mi) * Dados referentes a receitas efetivamente arrecadadas e 
despesas efetivamente efetuadas, dados reais de execução 
orçamentária, não de previsão em lei orçamentária, 
possibilidade de despesas em restos a pagar. Parecer favorável.

16/4/20 Plenário 1º PRE PRE 80/20 - Inácio Franco

Reconhece o estado de calamidade pública no Município de Pará de 
Minas em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Para efeitos do art 65 da LRF, a pedido do prefeito. Pará de 
Minas Casos: 4 Mortos: 0 Habitantes: 93.101 (2018 IBGE) 
Fiscal 2019 Portal Transparência*: superávit 30 mi (gasto com 
saúde 44 mi) * Dados referentes a receitas efetivamente 
arrecadadas e despesas efetivamente efetuadas, dados reais de 
execução orçamentária, não de previsão em lei orçamentária, 
possibilidade de despesas em restos a pagar.

16/4/20 Plenário 1º PRE PRE 81/20 - Sargento Rodrigues

Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Uberlândia em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Para efeitos do artigo 65 da LRF, a pedido do prefeito. 
Uberlândia Casos: 61 Óbitos: 4 Habitantes: 691.305 (2019 
IBGE) Fiscal 2019 Portal Transparência*: Equilibrada 
receitaXdespesa (maior despesa saúde 652 mi). * Dados 
referentes a receitas efetivamente arrecadadas e despesas 
efetivamente efetuadas, dados reais de execução orçamentária, 
não de previsão em lei orçamentária, possibilidade de despesas 
em restos a pagar.

16/4/20 Plenário 1º PRE PRE 82/20 - Mauro Tramonte
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Sarzedo em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Para efeitos do artigo 65 da LRF, a pedido do prefeito. Sarzedo 
Casos: 1 Mortos: 0 Habitantes: 31.037 (2017 IBGE) Fiscal 2019 
Portal  Transparência*: superávit 20 mi (gasto com saúde 25.3 
mi) * Dados referentes a receitas efetivamente arrecadadas e 
despesas efetivamente efetuadas, dados reais de execução 
orçamentária, não de previsão em lei orçamentária, 
possibilidade de despesas em restos a pagar.

16/4/20 Plenário 1º PRE PRE 83/20 - Dalmo Ribeiro Silva
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de Ouro 
Fino em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo 
coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Para efeitos do artigo 65 da LRF, a pedido do prefeito. Ouro 
Fino Casos: 1 Mortos: 1 Habitantes: 33.639 (2019 IBGE) Fiscal 
2019 Portal Transparência*: equilibrada receitaXdespesa (gasto 
com saúde 12.3 mi). * Dados referentes a receitas efetivamente 
arrecadadas e despesas efetivamente efetuadas, dados reais de 
execução orçamentária, não de previsão em lei orçamentária, 
possibilidade de despesas em restos a pagar.

23/4/20 Plenário 1º PRE PRE 87/20 - Cleitinho Azevedo
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Divinópolis em decorrência da pandemia de covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Para efeitos do art. 65 LRF. Divinópolis COVID: 41 casos, 1 
morte. 235 mil hab. (IBGE 2017). Execução orçamentária 2019 
equilibrada (maior despesa saúde 221 milhões).

23/4/20 Plenário 1º PRE PRE 88/20 - Delegado Heli Grilo
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Uberaba em decorrência da pandemia de covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Para efeitos do art. 65 LRF; Uberaba COVID: 26 casos, 3 
mortes. 333 mil hab. (IBGE 2019). Execução orçamentária 
equilibrada 2019 (maior despesa saúde 283 milhões). 

23/4/20 Plenário 1º PRE PRE 89/20 - Glaycon Franco
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Conselheiro Lafaiete em decorrência da pandemia de covid-19, 
causada pelo novo coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Para efeitos do art. 65 LRF Conselheiro Lafaiete COVID: 12 
casos, 0 mortes. 126 mil hab (IBGE 2016). Execução 
orçamentária equilibrada (maior despesa saúde 90,5 mi).

23/4/20 Plenário 1º PRE PRE 90/20 - Mauro Tramonte
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de Sabará 
em decorrência da pandemia de covid-19, causada pelo novo 
coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Para efeitos do art. 65 LRF. Sabará COVID: 10 casos, 0 mortes. 
135 mil hab. (IBGE 2016). Execução orçamentária equilibrada 
(despesa de saúde 59,8 milhões). 

23/4/20 Plenário 1º PRE PRE 91/20 - Elismar Prado
Reconhece o estado de calamidade pública no Município de 
Patrocínio em decorrência da pandemia de covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Para efeitos do art. 65 LRF. Patrocínio COVID: 9 casos, 1 
morte. 90 mil hab. (IBGE 2018). Execução orçamentária 
equilibrada (despesa com saúde 88,5 milhões).

23/4/20 Plenário 1º PL PL 18/19 - João Leite

Acrescenta o inciso XXIV ao art 2º da Lei 16279, de 20 de julho de 
2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos 
serviços públicos de saúde no Estado. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto cria como direito de usuários de serviço de saúde no 
Estado "receber os originais ou cópias de exames 
complementares de diagnóstico a que tiver sido submetido". 
Emendas da CCJ ou Defesa do Consumidor apenas ajustam para 
permitir o recebimento também por meio eletrônico. Parecer 
favorável, visto ser informação pertinente ao indivíduo. 

23/4/20 Plenário 1º PL PL 517/19 - Coronel Henrique

Altera o inciso I do art 5º da Lei 10021, de 6 de dezembro de 1989, 
que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a 
brucelose e a raiva dos herbívoros e dá outras providências. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto faz adequação da Lei mineira em razão de instrução 
normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Projeto votado em 1 turno 17/12/19, voto sim 
LAURA. Parecer de 2 turno na forma do vencido.

23/4/20 Plenário 1º PL PL 1757/20 - Ione Pinheiro
Dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados 
pela administração pública em razão da situação de calamidade 
decorrente da pandemia do Coronavírus - Covid-19.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Lei de transparência para os contratos celebrados em virtude da 
calamidade pública. Portal da transparência, com nome, 
CPF/CNPJ, motivação, valor, tempo. Parecer favorável.

23/4/20 Plenário 1º PL PL 1825/20 - Duarte Bechir
Suspende a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - na hipótese que 
menciona.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto suspende recolhimentode ITCD sobre doações para o 
combate ao COVID-19 entre particulares (alíquota de 5%).

23/4/20 Plenário 1º PL PL 1830/20 - Alencar da Silveira Jr.

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de informar ao 
Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas todas as compras 
realizadas pelo Estado no combate ao covid-19. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de transparência, obrigando o Poder Executivo a 
informar à ALMG e ao TCE todas as obras relacionadas com o 
estado de calamidade pública, independente de valor, com nome 
do fornecedor e valor.

30/4/20 Plenário 1º PRE PRE 92/20 - Mesa da Assembleia 
reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

x
APROVADO

56 municípios com casos confirmados de COVID-19. Para 
efeitos do artigo 65 da LRF. Medidas fiscais para combate à 
pandemia.



Votações

Página 3

30/4/20 Plenário 1º PL PL 4244/17 - Sargento Rodrigues

Regulamenta o art. 49 da Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Direito de arrependimento já disciplinado no CDC (Código de 
Defesa do Consumidor), bem como previsão genérica sobre 
dever de informação por parte dos fornecedores. Projeto 
explicita a informação no caso do direito e meios de 
arrependimento.Remete o descumprimento às infrações do 
próprio CDC (Lei federal 8.078).

30/4/20 Plenário 1º PL PL 1054/19 - Charles Santos e Mauro 
Tramonte

Dispõe sobre a comunicação aos órgãos de segurança pública de 
ocorrência, ou indício de ocorrência, de violência doméstica e 
familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso, nos 
condomínios residenciais localizados no Estado durante o estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19

Cheib Favorável

X

APROVADO

Parecer do relator corrige problemas iniciais do projeto. Dever 
de reportar casos sabidos de violência doméstica, por 
condomínios via síndicos. Duração apenas durante o estado de 
calamidade. Semelhante a outras leis estaduais sobre dever de 
reportar crises. 

30/4/20 Plenário 1º PL PL 1876/2020 - Marília Campos Dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio de 
Delegacia virtual durante a pandemia do coronavírus – COVID 19 Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto permite registrar ocorrência e solicitar medida protetiva 
de urgência quanto a violência doméstica e familiar contra a 
mulher por meio de Delegacia Virtual do Estado, durante o 
estado de calamidade pública. Executivo ainda regulamentaria 
procedimento. Uso de tecnologias para facilitar a eficácia da 
proteção, duração delimitada ao curso da calamidade pública. 
Medida já adotada em outros estados (como SP).

7/5/20 Plenário 1º PRE PRE 93/2020 - Mesa da Assembleia Reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Necessário para efeitos do artigo 65 da LRF. Permite maior 
autonomia fiscal para o gestor municipal combater ou se 
preparar devido a pandemia de COVID-19.

7/5/20 Plenário 1º PL PL 1820/2020 - Andreia de Jesus

Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas à proteção social e 
ao enfrentamento à violência contra mulher no contexto da 
pandemia de Covid-19, estabelecido no Decreto nº 47.891, de 20 de 
março de 2020.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto orientativo na forma de diretrizes, com necessidade de 
regulamentação pelo Poder Executivo, com durança 
condicionado ao estado de calamidade pública. Traz importantes 
diretrizes de amparo social, cooperação técnica, incentivo à 
criação de consórcios, divulgação de programas, adaptação de 
mecanismos de denúncia.

7/5/20 Plenário 1º PL PL 1887/2020 - Gustavo Valadares

Altera o art. 30 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de 
Saúde do Estado, determinando que o síndico ou administrador de 
condomínio residencial notifique à autoridade sanitária a ocorrência 
comprovada ou presumida de doença transmissível de notificação 
compulsória.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto inclui na ordem de prioridade dos responsáveis por 
notificar autoridade sanitária local de ocorrência comprovada de 
doença transmissível o síndico ou administrador de condomínio 
residencial. Projeto com eficácia condicionada ao estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19

7/5/20 Plenário 1º PL PL 1889/2020 - Ulysses Gomes e Cássio 
Soares

Dispõe sobre medidas emergenciais a serem adotadas na 
contratação de trabalhadores temporários para a colheita de café, 
durante o estado de calamidade pública em decorrência da 
pandemia covid-19.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto disciplina obrigações ao setor produtivo, muitas das 
quais já contempladas em legislação trabalhista federal e em 
disposições do comitê COVID-19 do Estado (neste ponto, 
portanto, redundante no ordenamento). Dificuldades práticas de 
implementação (ex. múltiplas prestações de serviço para 
diferentes empregadores durante a época da colheita). Projeto 
estabelece atribuições para municípios, ferindo divisão 
administrativa federativa.

13/5/20 Plenário 1º VET VET 14/2019 - Governador Romeu Zema

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 24.439, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com 
crédito tributário, nas hipóteses e nos termos que especifica, e dá 
outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Veto composto de 4 itens de acordo com a justificativa oficial 
do Governador. Itens vetados por falta de análise de impacto 
orçamentário, inadequação de técnica legislativa, prejudicial do 
ponto de vista do fluxo de caixa e dispositivo contrário a lei 
federal.

14/5/20 Plenário 1º PRE PRE 93/20 - Mesa da Assembleia
Reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Necessário para efeitos do artigo 65 da LRF. Permite maior 
autonomia fiscal para o gestor municipal combater ou se 
preparar devido a pandemia de COVID-19.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 5207/2018 - Cristiano Silveira

Dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Texto final recomendado pela HEMOMINAS com a 
intermediação parlamentar da Deputada Laura Serrano. Projeto 
visa eliminar qualquer discriminação de grupos em doações de 
sangue, sendo possível triagem apenas por critério técnico-
objetivo de comportamento pessoal. 

14/5/20 Plenário 1º PL PL 364/19 - Carlos Pimenta
Dispõe sobre o direito de a pessoa com diabetes mellitus que faça 
uso regular de insulina portar alimentos e materiais necessários 
para o controle da glicemia.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto visa garantir o direito de portar itens essenciais a saúde 
sem contrangimentos. Direito a saúde e bem-estar deve ser 
garantido.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 1426/2020 - Gustavo Mitre

Altera a Lei 13.768, de 01/12/2000, que dispõe sobre a propaganda 
e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob 
controle direto ou indireto do Estado para incluir dispositivos sobre 
a veiculação de campanhas voltadas à prevenção e controle de 
endemias ou epidemias, sobre o compartilhamento dos custos das 
campanhas de interesse público, e sobre transparência das despesas 
com publicidade.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Projeto amplia transparência e publicidade de ações contra 
pandemias, permitindo também parcerias com iniciativa 
privada.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 1801/2020 - Bosco

Autoriza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos 
cidadãos que possuam vínculo empregatício com micro e pequenas 
empresas do ramo da produção cultural, na forma que especifica. Cheib Favorável

X

APROVADO

Ementa não mais representa o conteúdo final do projeto. Projeto 
final voltado para área cultural, simplifica procedimentos, 
permite seleção remota para destinações do Fundo Estadual de 
Cultura e do Incentivo Fiscal à cultura, permite prorrogação de 
prazos de editais devido à pandemia, bem como aquisição 
antecipada de ingressos.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 1913/2020 - Fernando Pacheco

Dispõe sobre a utilização dos recursos do Fundo Especial para a 
Infância e Adolescência durante a pandemia do covid-19 para 
famílias em áreas de alta vulnerabilidade social e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto preconiza que durante a pandemia, os recursos do Fundo 
para Infância e Adolescencia serão preferencialmente usados 
para garantir a proteção destes grupos contra os efeitos da 
pandemia. Dentre as ações possíveis, subsídio financeiro para 
famílias de vulnerabilidade social, garantia segurança alimentar 
e nutricional, combate à violência. Eficácia da lei condicionada 
a duração do estado de calamidade pública decretada pelo 
governador.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 1932/2020 - Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais

Altera o Anexo a que se refere o § 1º do art. 2º da Lei nº 15.424, de 
30 de dezembro de 2004.

Cheib Favorável

X

APROVADO

O projeto altera a lei de emolumentos do Estado, em decorrência 
da transformação definitiva da MP do Agro em Lei pelo 
Congresso Nacional. De acordo com esta nova norma, as 
cédulas de crédito rural e cédulas de produto rural não precisam 
ser submetidas a cartório, todavia as garantias reais decorrentes 
desses créditos ainda carecem de averbação/registro. Projeto 
explicita na lei estadual de emolumentos quais valores incidem 
nestes casos, impedindo que fossem enquadrados em hipóteses 
mais onerosas para o cidadão.

14/5/20 Plenário 1º PL PL 1938/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto 

Define cronograma de novos prazos para a prática de atos 
necessários à execução das programações orçamentárias incluídas 
por emendas parlamentares individuais, de blocos e de bancada de 
execução obrigatória cujos prazos foram suspensos em decorrência 
da pandemia de COVID-19, causada pelo Coronavírus. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto do governo estabelece os novos prazos para 
apresentação, aprovação e execução de emendas parlamentares 
impositivas, permitindo maior destinação de recursos para as 
ações indicadas contra o COVID-19. Contrário a artigos 
estranhos à matéria versando sobre crime de responsabilidade 
do governador, matéria inconstitucional; devido a 
impossibilidade de ação regimental, voto favorável ao todo do 
projeto com expectativa de veto parcial do governador.

20/5/20 Plenário 1º VET VET 15/2019 - Governador Romeu Zema

Veto parcial à Proposição de Lei nº 24.496/2019, que altera a Lei nº 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a Legislação 
Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; a 
Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, que cria o Fundo de 
Erradicação da Miséria – FEM–; e a Lei nº 23.422, de 19 de 
setembro de 2019, que autoriza os municípios a ceder direitos 
creditórios e realizar operações de crédito para reequilibrar as 
finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Veto ao artigo 5º da proposição que altera o caput do artigo 3 da 
Lei 19.990, que regula o FEM, dispondo a necessidade de 
depósito em conta específica. Artigo contraria princípio da 
unidade de tesouraria, estabelecido em lei federal, que veda 
fragmentação para criação de caixas especiais. Princípio 
também consagrado em decretos  estaduais. Já há fonte contábil 
específica para controle.

21/5/20 Plenário 1º PRE PRE 98/2020 - Mesa da Assembleia
Reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Necessário para efeitos do artigo 65 da LRF. Permite maior 
autonomia fiscal para o gestor municipal combater ou se 
preparar devido a pandemia de COVID-19.

21/5/20 Plenário 1º PL PL 4260/2017 - Celinho do Sinttrocel
Assegura aos profissionais de enfermagem medidas de segurança e 
saúde no trabalho. Cheib Favorável

X
APROVADO

Projeto inclui mais uma diretriz na lei geral de combate ao 
COVID para a proteção dos servidores de saúde, garantindo 
condições mínimas sanitárias e de trabalho.

21/5/20 Plenário 1º PL PL 1748/2020 - DEPUTADA LAURA 
SERRANO

Estabelece medidas para profissionais de saúde durante o período 
de calamidade pública resultante da pandemia de COVID-19. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de autoria da Deputada Laura Serrano para permitir 
parcerias entre empresas de hospedagem e o Estado, para 
hospedar profissionais de saúde na linha de frente do combate à 
COVID-10, reduzindo risco de contágios dos trabalhadores e 
seus familiares.

21/5/20 Plenário 1º PL PL 1886/2020 - Cleitinho Azevedo

Dispõe sobre o compartilhamento de informações, em tempo real, 
pelo Estado de Minas Gerais e seus respectivos Municípios, com a 
Assembleia Legislativa, o MPE-MG e a DPE-MG, acerca do 
número total de leitos clínicos e de UTI existentes nos limites 
territoriais de cada ente político e a proporção atual da ocupação 
atingida, e dá outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de transparência. Autoridade competente deve 
disponibilizar em site oficial dados por macrorregião sanitária, o 
total de leitos no sistema SUS totais e utilizados para 
atendimento de COVID-19, bem como a taxa de ocupação.

21/5/20 Plenário 1º PL PL 1951/2020 - Zé Reis

Estabelece medidas que garantam a saúde e a preservação da vida 
de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e 
manutenção da ordem pública, em casos de epidemia, pandemia ou 
surtos provocados por doenças contagiosas e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO Diretriz de atuação para o governo sobre testagem prioritárias 
dos grupos de enfrentamento direto à COVID-19.

28/5/20 Plenário 1º PRE PRE 99/2020 - Mesa da Assembleia Reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Necessário para efeitos do artigo 65 da LRF. Permite maior 
autonomia fiscal para o gestor municipal combater ou se 
preparar devido a pandemia de COVID-19.

28/5/20 Plenário 1º PL PL 1702/2020 - João Leite Institui procedimentos para a assistência domiciliar interdisciplinar 
para idosos. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto insere diretrizes na lei geral de combate à pandemia de 
COVID-19 sobre cuidado aos idosos, como orientações de 
prevenção de saúde e violência doméstica, assistência 
profissional, garantia de segurançã alimentar e acesso à 
remédios prescritos. Prioriza a destinação do uso do Fundo 
Estadual dos Direitos do Idoso para ações de combate à 
pandemia voltadas para este público.

28/5/20 Plenário 1º PL 28/05/2020 - Ione Pinheiro

Determina a criação do serviço virtual de informação e acolhimento 
às famílias com parente internado com doenças infectocontagiosas, 
durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, 
privados ou de campanha sediados no Estado.

Cheib SENSÍVEL

X

APROVADO

Projeto garante direito à informação da família sobre status de 
paciente doente em meio à pandemia de COVID-19, visto a 
impossibilidade de manter acompanhantes em espaço de risco 
de contágio.

28/5/20 Plenário 1º PL PL 1972/2020 - Andreia de Jesus, Leninha 
e Ana Paula Siqueira

Dispõe sobre medidas de garantia da equidade na atenção integral à 
saúde da população negra em casos de epidemias ou pandemias, 
surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação 
de Estado de Calamidade Pública.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto prevê a divulgação periódica de estatísticas referentes à 
pandemia considerando as variáveis de raça, cor e 
vulnerabilidade social, dados importantes para avaliação de 
políticas públicas.

28/5/20 Plenário 1º PL PL 1984/2020 - Carlos Henrique 
Dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, 
causada por coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Adiciona no rol de elegíveis para o acesso a renda mínima 
emergencial, como diretriz, durante a pandemia de COVID-19 
as mães chefes de família sem cônjuge ou companheiro, em 
situação de pobreza.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC

RQC 6964/2020 - Deputado Virgílio 
Guimarães , Deputado Thiago Cota , 

Deputado Glaycon Franco , Deputado 
Fábio Avelar de Oliveira , Deputada Laura 

Serrano

Requerem seja realizada audiência pública para debater o futuro e o 
desenvolvimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 
Copasa-MG -, frente à divulgação de fato referente ao processo de 
sua privatização.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC

RQC 6963/2020 - Deputado Glaycon 
Franco , Deputado Thiago Cota , 

Deputado Virgílio Guimarães , Deputada 
Laura Serrano , Deputado Fábio Avelar de 

Oliveira

Requerem seja realizado debate público sobre o processo de 
desindustrialização da economia de Minas Gerais e medidas para 
reversão desse processo, bem como sobre a necessidade de 
diversificação da matriz produtiva do Estado.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC

RQC 6962/2020 - Deputada Laura Serrano 
, Deputado Thiago Cota , Deputado 
Glaycon Franco , Deputado Virgílio 

Guimarães , Deputado Fábio Avelar de 
Oliveira

Requerem seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - Sede - pedido de providências para que sejam 
mantidas as redes sociais e os canais eletrônicos de comunicação do 
Projeto SEED, considerando-se sua importância como meio de 
integração do ecossistema de inovação no Estado.

Paula Favorável

X

APROVADO Requerimento APRESENTADO PELA LAURA sobre a 
demanda do SEED recebida no gabinete.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC

RQC 6934/2020 - Deputado Thiago Cota , 
Deputado Glaycon Franco , Deputada 

Laura Serrano , Deputado Virgílio 
Guimarães , Deputado Fábio Avelar de 

Oliveira

Requerem seja realizada audiência de convidados para debater, 
com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, a atuação dessa secretaria diante do cenário de 
pandemia de covid-19 e as ações para promoção da retomada da 
economia de Minas.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 6926/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja realizada audiência pública para debater a implantação 
da fábrica de células fotovoltaicas de lítio, coordenada pela 
Codemge e pela Oxis Energy, seus parâmetros, sua localização, 
seus investimentos e a sua transferência para o Vale do 
Jequitinhonha.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC

RQC 6919/2020 - Deputado Duarte Bechir 
, Deputado André Quintão , Deputado 
Marquinho Lemos , Deputado Carlos 

Henrique , Deputado Gustavo Santana , 
Deputado Tito Torres

Requerem seja realizada audiência pública para debater, com 
convidados,  a atividade econômica  que envolve a extração de lítio 
no Vale do Jequitinhonha e as condições para  sua  industrialização 
nessa região.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 6898/2020 - Deputado Duarte Bechir

Requer seja realizada audiência pública para debater, com 
convidados, a atividade econômica envolvendo a extração do lítio 
no Vale do Jequitinhonha e a viabilidade de sua industrialização 
nessa região.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 6876/2020 - Deputado Doutor Jean 
Freire

Requer seja realizada debate público em conjunto com a Comissão 
de Participação Popular sobre o Plano de Desenvolvimento para o 
Vale do Jequitinhonha, lançado pelo governo do Estado em 2017, 
bem como sobre a exploração de lítio na região.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

5/6/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 6868/2020 - Deputado Doutor Jean 
Freire

Requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão 
de Participação Popular para debater o desenvolvimento social do 
Vale Jequitinhonha pela exploração do lítio, bem como a instalação 
da fábrica de bateria de lítio.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6973/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja realizada audiência de convidados para debater a 
situação da previdência no Estado, seus problemas e eventuais 
soluções. Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6918/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja realizada audiência de convidados para debater o 
acordo firmado entre o Estado e a União sobre o recebimento dos 
créditos da Lei Kandir. Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6917/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja realizada audiência de convidados para debater o 
andamento e o cumprimento das metas e dos objetivos 
estabelecidos no PMDI e no PPAG aprovados em 2019 pela 
ALMG.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6916/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF 
- pedido de providências quanto à possibilidade de zerar a tarifa de 
ICMS nas contas de água, luz e telefone dos hospitais filantrópicos 
enquanto perdurarem os efeitos do decreto de calamidade pública 
do Estado, bem como quanto à elaboração de um estudo por essa 
pasta para se atestar qual seria a perda mensal de arrecadação com 
essa medida.

Paula Favorável

X

APROVADO

O pedido de providências não tem obrigatoriedade de resposta e 
o destinatário tem informações mais concretas para avaliar a 
pertinência da solicitação.
O Partido NOVO é sempre favorável à redução tributária, 
quando possível. Por outro lado, a situação fiscal atual do estado 
inviabiliza a possibilidade de zerar a tarifa de ICMS nas contas 
de água, luz e telefone dos hospitais durante a pandemia.
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8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6915/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda 
pedido de informações sobre o acordo judicial firmado entre 
estados e União acerca do recebimento dos créditos oriundos da 
desoneração do ICMS sobre exportações, prevista na Lei Kandir.

Paula Favorável

X

APROVADO Favorável pelo princípio da transparência política e papel 
fiscalizatório da Assembleia.

8/6/20 Comissão FFO 1º RQC RQC 6914/2020 - Deputado Hely 
Tarqüínio

Requer seja realizada audiência pública, com a presença dos 
secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, para 
debater o cumprimento pelo Executivo das metas fiscais 
estabelecidas para o Estado referentes aos 2º e 3º quadrimestres de 
2019 e 1º quadrimestre de 2020.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

25/6/20 Comissão FFO 1º PL PL 1966/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

LDO
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei 
orçamentária para o exercício de 2021.

Paula Favorável
x

APROVADO Orçamento enviado pelo Governador sem óbices técnicos no 
mérito da FFO.

3/6/20 Plenário 1º VET Veto 16/2020 - Governador Romeu Zema
Veto Total à Proposição de Lei nº 24.463, que autoriza o Poder 
Executivo a doar à entidade Clube de Mães Maria de Nazaré o 
imóvel que especifica.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Contrário ao interesse público doar patrimônio enquanto há 
outras modalidades jurídicas onerosas. Vedação da legislação 
eleitoral em doar bens durante ano de eleições. 

3/6/20 Plenário 1º VET Veto 17/2020 - Governador Romeu Zema
Veto Total à Proposição de Lei nº 24.473, que autoriza o Poder 
Executivo a doar à Associação Comunitária dos Agricultores 
Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Contrário ao interesse público doar patrimônio enquanto há 
outras modalidades jurídicas onerosas. Vedação da legislação 
eleitoral em doar bens durante ano de eleições.

3/6/20 Plenário 1º VET Veto 18/2020 - Governador Romeu Zema

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 24.462, que institui o Selo 
Fiscal de Controle e Procedência da Água e o Selo Fiscal 
Eletrônico de Controle e Procedência da Água relativos a água 
mineral, natural ou potável de mesa e adicionada de sais.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Conforme jurisprudência do STF o Fisco não pode impor ao 
contribuinte que esteja inadimplente uma exigência que o force 
a quitar suas dívidas tributárias para cumprir requisito para 
exercício regular de atividade econômica. A vedação trazida 
pelo artigo impediria a aquisição do selo, o que imporia multa a 
atuação irregular das atividades, gerando embaraço à atividade 
econômica. Ademais, o não pagamento de um determinado 
tributo não resulta necessariamente de irregularidade por parte 
do contribuinte, uma vez que esse tributo pode ser objeto de 
processo administrativo ou judicial em curso.

4/6/20 Plenário 1º PRE PRE 100/2020 - Mesa da ALMG Reconhece o Estado de Calamidade Pública nos municípios que 
menciona. Cheib Favorável

X
APROVADO

Para efeitos do Art. 65 da LRF, permite maior liberdade 
orçamentária para combater e/ou prevenir a pandemia de 
COVID-19 nos municípios.

4/6/20 Plenário 1º PLC PLC 42/2020 - Arlen Santiago e Sávio 
Souza Cruz

Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros 
constantes dos fundos municipais e dos convênios feitos pelos 
hospitais públicos e hospitais filantrópicos provenientes de repasses 
estaduais.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Permite utilizar saldos remanescentes de exercícios fiscais 
anteriores em novas ações e serviços públicos de saúde, pelos 
municípios.

4/6/20 Plenário 1º PL PL 1740/2020 - Heli Grilo
Autoriza o reescalonamento do horário de funcionamento das 
instituições públicas estaduais e municipais, para aliviar o impacto 
do horário de "rush" no sistema de transporte.

Cheib Favorável
X

APROVADO Medida genérica para combate ao COVID-19 na Administração 
Pública.

4/6/20 Plenário 1º PL PL 1810/2020 - Dr. Jean Freire
Autoriza o Poder Executivo prover renda mínima emergencial aos 
artesãos, em casos de emergência ou calamidade, na forma que 
menciona.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Inclusão ao rol já existente como diretriz de política pública 
para setores afetados economicamente pela pandemia de 
COVID-19.

4/6/20 Plenário 1º PL PL 1939/2020 - Charles Santos Dispõe sobre a destinação dos insumos e equipamentos de saúde 
adquiridos pelo Estado enquanto perdurar a pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Projeto de transparência da destinação dos insumos de saúde 
adquiridos para a pandemia após o término do estado de 
calamidade.

4/6/20 Plenário 1º PL PL 1989/2020 - Dalmo Ribeiro Silva Altera a Lei 16279, de 20 de julho de 2006, para assegurar aos 
internados o direito de receber visitas, nos termos que especifica. Cheib Favorável

X

APROVADO

Positivo por possibilitar, em alguns casos, as visitas para 
pacientes internados em tratamento pelo COVID-19 e demais 
patologias clínicas. Direito a informação de familiares de 
doentes e de assistência.

4/6/20 Plenário 1º PL PL 1993/2020 - Bartô

Dispõe sobre o programa emergencial de fomento à pesquisa em 
saúde, com o objetivo de fortalecer o combate à pandemia de 
covid-19. Cheib Favorável

X

APROVADO

Proposição extremamente positiva por permitir a 
desburocratização no fomento a pesquisas para o combate à
pandemia de Covid-19 sem interferir na autonomia técnico-
científica da Fapemig.

10/6/20 Plenário 1º VET Veto 19/2020 - Governador Romeu Zema

Veto Total à Proposição de Lei nº 24.494, que acrescenta artigo à 
Lei nº 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação 
de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - aos 
municípios na construção e administração de distritos industriais e 
dá outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

A lei aprovada traz disposições para contratos já adimplidos até 
sua data. Dessa forma, o projeto seria redundante no que repete 
o adimplemento das obrigações necessárias, e desnecessário na 
obrigação do Estado de cumprir a transferência da propriedade. 
Direito contratual civil, privativo da União.

10/6/20 Plenário 1º VET Veto 20/2020 - Governador Romeu Zema

Veto Total à Proposição de Lei nº 24.522, que dispõe sobre a 
responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do 
poder regulamentar. Cheib Favorável

X

REJEITADO

Da União a competência para legislar sobre direito eleitoral e 
direito civil, uma vez que o ato de improbidade tem como 
eventuais consequências sanções de natureza político-eleitoral 
(especificamente em prerrogativas da cidadania) e civil 
(ressarcimento ao erário), além de administrativas.

10/6/20 Plenário 1º VET Veto 21/2020 - Governador Romeu Zema

Veto Parcial à Proposição de Lei nº 24.499, que cria o Programa 
Usuário Ativo: Informação, Segurança e Economia - Uaise -, de 
incentivo à participação dos usuários no fornecimento de 
informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da 
malha rodoviária sob responsabilidade do Estado e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Projeto criava uma isenção de pedágio que afeta o equilíbrio 
econômico do contrato de concessão. Isenção deve ser instruída 
de estudo de impacto financeiro pela LRF.

10/6/20 Plenário 1º PRE PRE 101/2020 - Mesa da ALMG
Reconhece o Estado de Calamidade Pública nos municípios que 
menciona. Cheib Favorável

X
APROVADO

Para efeitos do Art. 65 da LRF, permite maior liberdade 
orçamentária para combater e/ou prevenir a pandemia de 
COVID-19 nos municípios.

10/6/20 Plenário 1º PL PL 1.849/2020 - Mauro Tramonte

Obriga o Estado a proporcionar condições para que os reeducandos 
das penitenciárias possam produzir máscaras cirúrgicas e 
equipamentos de proteção individual - EPI -, para o enfrentamento 
da pandemia de covid- 19. Cheib Favorável

X

APROVADO

A possibilidade de viabilizar a produção pelos presos de EPIs, 
além da a capacitação dos presos por meio de cursos na área de 
saúde, é incorporada pelo substitutivo no “projetão” de combate 
à pandemia. A produção de EPIs por detentos já é uma política 
de combate à COVID-19 promovida pela Sejusp. Até o final de 
maio já haviam sido produzidas mais de 1 milhão de máscaras.

10/6/20 Plenário 1º PL PL 1.890/2020 - Elismar Prado

Altera a Lei 18309, de 3 de agosto de 2009, para determinar a 
obrigatoriedade da inclusão automática na tarifa social de água dos 
consumidores enquadrados nos requisitos legais, com vistas à 
prevenção da disseminação do coronavírus causador da covid-19.

Cheib Favorável

X

APROVADO Concessão do desconto da tarifa social automático por meio do 
Cad-Único.

10/6/20 Plenário 1º PL PL 1.971/2020 - Cristiano Silveira

Altera a Lei 23631, de 2 de abril de 2020, para dispor sobre os 
procedimentos de concessão dos descontos estabelecidos pelo art 
1º-A da Lei Federal 12212, de 20 de janeiro de 2010. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto autorizativo para incluir diretriz de concessão de 
desconto na tarifa social, sem a exigência de inscrição formal 
junto ao prestador do serviço. A diretriz é válida apenas 
enquanto vigorar o estado de calamidade pública.

10/6/20 Plenário 1º PL PL 2.035/2020 - Betinho Pinto Coelho

Estabelece princípios e diretrizes para a política estadual de 
negócios de impacto e para as ações do Estado voltadas para o 
fomento dos negócios de impacto e empreendimentos afetados pela 
pandemia de Covid-19.

Cheib Favorável

X

APROVADO Padrão genérico de políticas de impacto em consonância com a 
legislação federal.

10/6/20 Plenário 1º PL
PL 2.040/2020 - Leonídio Bouças, 

Alencar da Silveira Jr., Raul Belém e 
Elismar Prado

Acrescenta os incisos III e IV ao art. 15 da 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, causada por coronavírus. Cheib Favorável

X

APROVADO

Prevê a possibilidade de suspensão temporária dos serviços 
relativos a remoção de veículos, bem como de liberação de 
veículos recolhidos, em razão da falta de pagamento de tributos. 
A proposição pode auxiliar na redução de aglomeração no 
transporte público durante a pandemia. Autorizativo, não há 
obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

17/6/20 Plenário 1º VET Veto 22/2020 - Governador Romeu Zema
Veto parcial à Proposição de Lei nº 24.520/2020, que altera a Lei nº 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual consolida a legislação 
tributária do Estado e dá outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

A LC 160/17 penaliza o Estado que conceder isenção 
indevidamente com a vedação de receber transferências 
voluntárias, garantias de outro ente, ou realizar operações de 
crédito. A concessão e revogação de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de 
convênio interestadual no âmbito do Confaz.

17/6/20 Plenário 1º VET Veto 23/2020 - Governador Romeu Zema Veto parcial à Proposição de Lei nº 24.553, que corrige os valores 
das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Cheib Favorável

X

APROVADO

LC 173/2020 proibiu reajustes até final de 2021, devido a ajuda 
federal da pandemia. Os reajustes são direito dos servidores, 
mas pode não ser concedido temporariamente sob justificativa 
da impossibilidade fiscal. Inconstitucionalidade dos artigos 6 a 
23.O estudo de impacto realizado pela Seplag havia considerado 
os parâmetros macroeconômicos projetados pela União com 
uma expectativa de crescimento de 2,32%. No entanto, um 
relatório atualizado divulgado pelo Banco Central altera essa 
projeção para 1,99%. Estamos diante de um cenário econômico 
mundial e nacional imprevisível devido à pandemia do 
coronavírus.Nos projetos de iniciativa privativa do Governador, 
o aumento de despesa é permitido apenas mediante 
comprovação de receita (Art. 68 da Constituição Estadual). A 
emenda foi apresentada pelos parlamentares sem o estudo de 
impacto exigido pela LRF. Segundo cálculos elaborados pela 
Seplag, esse impacto pode alcançar aproximadamente R$20 
bilhões nos próximos três anos.

18/6/20 Plenário 1º PRE PRE 102/2020 - Mesa da ALMG Reconhece o Estado de Calamidade Pública nos municípios que 
menciona. Cheib Favorável

X
APROVADO

Para efeitos do Art. 65 da LRF, permite maior liberdade 
orçamentária para combater e/ou prevenir a pandemia de 
COVID-19 nos municípios.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 1.802/2015 - João Vítor Xavier

Dispõe sobre a Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho

Cheib Favorável

X

APROVADO

PL estabelece apenas os objetivos e diretrizes para a 
implementação do teletrabalho no âmbito da administração 
pública estadual. Por ser uma proposição autorizativa, não há 
óbice técnico. Dentre os princípios apresentados estão a redução 
de custos operacionais dos órgãos, a racionalização do trabalho, 
o aumento da eficiência e a melhora da qualidade de vida do 
servidor.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 1.921/2020 - Dr. Paulo

Dispõe sobre o teletrabalho dos representantes legais dos alunos da 
educação infantil e da educação básica durante a pandemia de 
covid-19. Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto torna diretriz a prioridade para o servidor público em 
atuar em teletrabalho, quando pai de filhos em idade escolar ou 
superior enquanto durar suspensão em atividades presenciais em 
creches e escolas.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 1.968/2020 - Deputado Ulysses Gomes Dispõe sobre o prazo de validade de laudo e de perícia médica que 
atestam o Transtorno do Espectro Autista - TEA - no Estado. Cheib Favorável

X

APROVADO

A Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 
da SES/MG emitiu nota técnica favorável ao PL, manifestando 
que os laudos médicos exigidos para a concessão de benefícios 
não precisam ter validade determinada, uma vez que, efetuado o 
diagnóstico de TEA, não há a necessidade de refazê-lo.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 2.004/2020 - Marília Campos Dispõe sobre a informação, o apoio e o acolhimento de gestantes e 
parturientes durante endemias, epidemias ou pandemias. Cheib Favorável

X

APROVADO

Adoção do regime remoto de acolhimento e aconselhamento de 
gestantes e puérperas, quando não houver contraindicação 
médica e observadas recomendações do Ministério da Saúde. Já 
há orientações pela Associação de Ginecologistas e Obstretas de 
Minas Gerais.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 2.033/2020 - Delegada Sheila

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 
emergencial aos motoristas de transporte escolar, motoristas de 
transporte escolar auxiliar e monitores do transporte escolar, 
enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do 
Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Inclusão ao rol já existente como diretriz de política pública 
para setores afetados economicamente pela pandemia de 
COVID-19.

18/6/20 Plenário 1º PL PL 2.041/2020 - Celise Laviola

Veda a comercialização ou a distribuição gratuita, no Estado, de 
álcool utilizado para fins de saneamento ou de medicamento em 
embalagens em que não constem alertas e recomendações de 
segurança quanto ao perigo de queimaduras e outros danos à saúde.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Redação final benéfica ao flexibilizar possibilidade de 
comercialização e distribuição de alcool gel durante a pandemia 
de COVID-19.

17/7/20 Plenário 1º PRE PRE 104/20 - Mesa da Assembleia reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

Para efeitos do Art. 65 da LRF, permite maior liberdade 
orçamentária para combater e/ou prevenir a pandemia de 
COVID-19 nos municípios.

17/7/20 Plenário 1º PRE PRE 105/20 - Mesa da Assembleia

mantém, até 31 de dezembro de 2020, o reconhecimento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no 
Estado e prorroga, até a mesma data, o reconhecimento do estado 
de calamidade pública nos municípios que especifica.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Prorroga o prazo da calamidade pública emitida pelo governo 
estadual, visto que a pandemia se alongou, necessitando dos 
mecanismos do art. 65 da lei de responsabilidade fiscal.

17/7/20 Plenário 1º PL PLC 45/2020 - Procurador-Geral de 
Justiça

altera os §§ 1º e 2º-A ao art. 5º da Lei Complementar nº 34, de 12 
de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Permite que a lista tríplice para o cargo de procurador 
geral possa ser feita com voto eletronico devido a 
pandemia.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 176/2019 - Ana Paula Siqueira altera a Lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que Institui a política 
de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Cheib Favorável

X
APROVADO

a criação de banco de empregos é benéfica e estimula parcerias 
entre setor público e privado para aproximar oferta e demanda 
de empregos.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 1739/2020 - Wendel Mesquita
suspende imediatamente todos os prazos relativos aos concursos 
públicos, em razão da pandemia do covid-19, ocasionada pelo novo 
coronavírus.

Cheib Favorável

X

APROVADO

os concursos públicos ficam suspensos, preservando seu status 
anterior ao início do estado de calamidade pública, preservando 
expectativas dos cidadãos e o investimento do Estado já 
aplicado.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 1974/2020 - Charles Santos
estabelece normas para descarte de máscaras e outros equipamentos 
de proteção individual - EPls - no âmbito do Estado. Cheib Favorável

X
APROVADO

campanha educativa sobre o devido descarte de EPIs importante 
no ambiente de pandemia, poucas pessoas já sabem lidar com 
equipamentos de saúde.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 2065/200 - Doorgal Andrada
dispõe sobre o ensino remoto no Estado durante a pandemia de 
covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO

O REANPE deve seguir o BNCC como base de atuação do 
ensino durante a pandemia. Garante o conteúdo básico a ser 
ministrados aos alunos durante a pandemia.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 2081/2020 - Alencar da Silveira Jr
acrescenta inciso ao art. 11 da 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.

Cheib Favorável
X

APROVADO Diretri de atuação do BDMG para auxiliar a economia em 
decorrência dos impactos da pandemia de COVID-19.

17/7/20 Plenário 1º PL PL 1966/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

LDO
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei 
orçamentária para o exercício de 2021.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto do governo para basear a LOA.

17/7/20 Plenário 1º EMENDA PL 1966/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Emendas com parecer pela aprovação Cheib Favorável X APROVADO Emendas acholidas pelo relator, aprovadas na FFO, 
contribuições dos deputados ao projeto.

17/7/20 Plenário 1º EMENDA PL 1966/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Emendas com parecer pela rejeição Cheib Contrário x REJEITADO Emendas com problemas técnicos.

17/7/20 Plenário 1º DESTAQUE PL 1966/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Destaque da emenda 5 Cheib Contrário x REJEITADO Emenda atécnica.

12/8/20 Plenário 1º PRE PRE 106/2020 - Mesa da ALMG
reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

x
APROVADO

Para efeitos do art 65 da LRF, permite maior liberdade 
orçamentária para combater e/ou prevenir a pandemia de 
COVID-19 nos municípios.

26/8/2020 Comissão FFO 1º RQC RQC 7211/2020 - Deputado Professor 
Cleiton

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão, ao presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e ao 
diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais pedido de informações 
acerca das avaliações atuariais que levaram às alíquotas 
propostas nos projetos que envolvem a atualização do 
sistema previdenciário dos servidores do Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO
Requerimento apresentado durante a reunião. Laura votou 
favorável para não gerar transtornos para a aprovação do parecer 
do PLC.

26/8/2020 Comissão FFO 1º RQC RQC 7071/2020 - Deputada Beatriz 
Cerqueira

Requer seja realizada audiência pública para debater e avaliar 
os impactos, sobre as carreiras dos servidores públicos 
estaduais, do projeto de lei complementar e da proposta de 
emenda à Constituição, encaminhados pelo governador do 
Estado, que compõem a reforma da previdência.

Paula Favorável

x

APROVADO
Requerimento apresentado durante a reunião. Laura votou 
favorável para não gerar transtornos para a aprovação do parecer 
do PLC.

27/8/20 Comissão FFO 1º PLC PLC 46/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

RELATORIA LAURA - REFORMA DA PREVIDÊNCIA Paula Favorável x APROVADO Reforma essencial para conter a grave crise financeira 
enfrentada pelo Estado.



Votações

Página 5

27/8/2020 Comissão FFO 1º EMENDA Emenda nº 1 ao PLC 46/2020 - Dep. Hely 
Tarquineo Emenda ao parecer da Dep. Laura - mudança nas alíquotas Paula Contrário x APROVADO Não foi apresentado estudo de impacto, fato que prejudica a 

aprovação da emenda na referida Comissão.

1/9/20 Plenário 1º PEC PEC 55/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, 
moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de 
transição e dá outras providências Cheib Favorável

x

APROVADO

Reforma estruturante essencial para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário, responsabilidade fiscal, controle dos 
gastos públicos, melhoria da gestão e recuperação da capacidade 
de investimento.

2/9/20 Plenário 1º PLC PLC 46/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e a Lei 
Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia 
Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, 
institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Reforma estruturante essencial para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário, responsabilidade fiscal, controle dos 
gastos públicos, melhoria da gestão e recuperação da capacidade 
de investimento.

2/9/20 Plenário 1º PLC PLC 46/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Emendas com parecer pela rejeição Cheib Contrário x REJEITADO Emendas com problemas técnicos.

4/9/20 Plenário 2º PEC PEC 55/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, 
moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de 
transição e dá outras providências Cheib Favorável

x

APROVADO

Reforma estruturante essencial para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário, responsabilidade fiscal, controle dos 
gastos públicos, melhoria da gestão e recuperação da capacidade 
de investimento.

4/9/20 Plenário 2º PLC PLC 46/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e a Lei 
Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia 
Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, 
institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências.

Cheib Favorável

x

APROVADO

Reforma estruturante essencial para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário, responsabilidade fiscal, controle dos 
gastos públicos, melhoria da gestão e recuperação da capacidade 
de investimento.

16/9/20 Plenário 1º PRE PRE 107/2020 - Mesa da Assembleia
Reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que 
menciona Cheib Favorável

x
APROVADO

Estado de calamidade pública segundo a LRF, permite 
flexibilidade para o gestor municipal atuar contra a pandemia de 
COVID-19

16/9/20 Plenário 1º PL PL 1841/2020 - Dep Raul Belem

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 
IX do art. 37 da Constituição da República.

Cheib Favorável

x

APROVADO Medida preserva contratos excepcionais para o momento de 
pandemia no Estado, até o final da calamidade.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 1.140/2019 - Autoria: Dep. Dalmo 
Ribeiro Silva

Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da Região 
Sul do Estado. Paula Favorável

x
APROVADO

FAVORÁVEL acompanhando voto em 1º Turno na CDE e em 
Plenário. Proposição genérica, apresentando apenas as diretrizes 
da política a ser implementada.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 4.054/2017 - Autoria: Dep. Gil Pereira Acrescenta o art. 8º-C à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e dá outras providências. Paula Favorável

X

APROVADO

O Substitutivo nº 1 aprovado na CCJ aprimora o texto 
original tornando-o autorizativo uma vez que a concessão 
de benefício fiscal somente surtirá efeitos após a 
celebração de convênio no âmbito do Confaz.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 4.868/2017 - Autoria: Dep. Cristiano 
Silveira

Confere ao Município de Resende Costa o título de "Capital 
Estadual do Tear" e dá outras providências Paula Favorável

x
APROVADO Projeto genérico, sem efeito prático.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 150/2019 - Autoria: Dep. Leninha Institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária 
no Estado e dá outras providências. Paula Favorável

x

APROVADO

Política pública genérica, composta por princípios e 
diretrizes. Importante para incentivar a geração de 
emprego, renda e inclusão social também para as 
populações tradicionais.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 189/2019  - Autoria: Dep. Dalmo 
Ribeiro Silva

Dispõe sobre a renovação automática de contrato de 
execução continuada e sobre a contratação
de serviço ou aquisição de produto após período de teste pelo 
consumidor.

Paula Favorável

x

APROVADO

Pretende proibir que as empresas fornecedoras de 
produtos ou prestadoras de serviços por assinatura 
renovam automaticamente os contratos de assinatura sem 
a expressa e inequívoca anuência do consumidor por meio 
hábil a identificá-lo. CCJ aprovou um substitutivo que 
aprimora a técnica legislativa do PL.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 296/2019 - Autoria: Dep. Arlen 
Santiago

Torna obrigatória a impressão do Hino Nacional Brasileiro 
no material didático produzido ou
adquirido no Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO

Pelo mérito desta Comissão, não há nenhum empecilho 
para a aprovação deste PL. Os Substitutivos apresentados 
melhoram a técnica legislativa e incorporam a proposição 
em uma lei vigente.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 4.871/2020 - Autoria: Dep. Carlos 
Henrique

Requer seja formulada manifestação de pesar pelo 
falecimento de José Rivaldo de Souza, ocorrido em 
1º/3/2020, em Medina.

Paula Favorável
x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.080/2020 - Autoria: Dep. Sargento 
Rodrigues

Requer seja formulado voto de congratulações com Dario 
Saravese, cônsul da Itália em Belo Horizonte, pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade mineira, 
especialmente nos setores político, econômico-comercial, 
cultural e social.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.570/2020 - Autoria: Dep. 
Rosângela Reis

Requer seja formulado voto de congratulações com o Sr. 
Francesco Azzarello, por sua posse como embaixador da 
Itália no Brasil, em 7 de janeiro de 2020.

Paula Favorável
x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.669/2020 - Autoria: Dep. Duarte 
Bechir

Requer seja formulado voto de congratulações com o Sr. 
Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, pela 
inauguração do Parque Aeroportuário Industrial do Brasil.

Paula Favorável
x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.721/2020 - Autoria: Dep. Cleitinho 
Azevedo

Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de 
providências para que interceda junto à Codemg para que a 
fábrica de células de bateria de lítio-enxofre seja instalada na 
região do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente na 
região das cidades de Araçuaí e Itinga, que são a maior fonte 
de lítio, destacando-se que tal medida é de suma importância 
para, de forma compensatória, levar empregos e recursos 
financeiros para a região que sofrerá com a exploração.

Paula Favorável

x

APROVADO

O Executivo possui maiores informações sobre a 
viabilidade do pedido, mas pode ser interessante para 
fomentar o desenvolvimento econômico do Vale do
Jequitinhonha.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.859/2020 - Autoria: Dep. Antonio 
Carlos Arantes

Requer seja formulado voto de congratulações com 
Margarida Maria Alacoque pelo importante trabalho 
realizado no Sicoob Credialp de Alpinópolis, com mais de 
cinco décadas dedicadas ao cooperativismo e com 32 anos à 
frente dessa cooperativa, da qual foi fundadora e é 
considerada a eterna presidente.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.926/2020 - Autoria: Direitos 
Humanos

Requer seja encaminhado ao prefeito municipal de Belo 
Horizonte pedido de informações acerca das denúncias dos 
vendedores ambulantes, apresentadas durante 2ª Reunião 
Extraordinária, em 11/3/2020, segundo as quais haveria a 
obrigatoriedade de vendas de produtos da Ambev 
exclusivamente, durante as festividades do carnaval de Belo 
Horizonte de 2020.

Paula Favorável

x

APROVADO Papel fiscalizatório da ALMG e princípio da transparência

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 5.954/2020 - Autoria: Dep. Antonio 
Carlos Arantes

Requer seja formulado voto de congratulações com os 
senhores Sérgio Gusmão Suchodolski e Lucas Dib, 
respectivamente presidente e chefe de gabinete do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, pela brilhante, 
diferenciada e competente atuação à frente dessa
instituição, trazendo recursos e movimentando a economia do 
Estado.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.055/2020 - Autoria: Dep. Gil 
Pereira

Requer seja encaminhado ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão - MP - e ao governador do Estado 
pedido de providências para que seja criado um porto seco no 
Município de Montes Claros.

Paula Favorável

x

APROVADO
O Executivo possui maiores informações sobre a 
viabilidade do pedido, mas pode ser interessante para 
fomentar o escoamento de cargas no Estado.

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.122/2020 - Autoria: Dep. Antonio 
Carlos Arantes

Requer seja formulado voto de congratulações com a 
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. -- 
Cooxupé -- pelo recebimento da recertificação do Sistema de 
Gestão ISO 9001.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.131/2020 - Autoria: Dep. Gustavo 
Mitre

Requer seja formulada manifestação de apoio ao povo 
libanês, na pessoa do cônsul honorário do Líbano em Belo 
Horizonte, Sr. Edmundo Abi-Ackel, pela tragédia ocorrida 
nesse país, em 4/8/2020, quando um depósito que 
armazenava grande quantidade de nitrato de amônia explodiu 
no porto da capital, Beirute.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.164/2020 - Autoria: Dep. Doutor 
Jean Freire

Requer seja formulado voto de congratulações com a 
empresa Sorvete Amigo, com sede em Araçuaí e presente em 
várias cidades do Vale Jequitinhonha, pela inciativa de criar e 
desenvolver, juntamente com agricultores familiares e 
artesãos, o projeto Amigos da nossa terra, amigos da nossa 
genteAmigos da Nossa Terra, Amigos da Nossa Gente, que 
contribuirá para o desenvolvimento econômico do Vale 
Jequitinhonha.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.194/2020 - Autoria: Dep. Gustavo 
Mitre

Requer seja formulada manifestação de apoio ao povo 
libanês, na pessoa do Sr. Frederico Aburachid, presidente da 
Fundação Libanesa de Minas Gerais, em razão da lamentável 
tragédia ocorrida no Líbano, em 4/8/2020, quando um 
depósito que armazenava grande quantidade de
nitrato de amônia explodiu no porto da capital, Beirute.

Paula Favorável

x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.249/2020 - Autoria: Dep. Duarte 
Bechir

Requer seja formulado voto de congratulações com as Lojas 
Edmil pelos seus 40 anos de atividade, gerando emprego e 
renda.

Paula Favorável
x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

22/9/20 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6.261/2020 - Autoria: Dep. Antonio 
Carlos Arantes e Dep. Carlos Pimenta

Requerem seja formulado voto de congratulações com a 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - 
Ocemg - pelos 50 anos de sua fundação.

Paula Favorável
x

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade. 

29/9/2020 Comissão de Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 1º PL PL 541/19 - Dep Cristiano Silveira

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do 
Córrego dos Dornelas - AMCD -, com sede no Município de 
Orizânia.

Cheib Favorável
x

APROVADO Utilidade pública necessária para critérios jurídicos de 
destinação de emendas parlamentares.

29/9/2020 Comissão de Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 1º RQN Votação em bloco de requerimentos - 

vários autores RQs 5287, 5288, 5594, 5690, 5818, 5973, 6130, 6202, 6203 Cheib Favorável

x

APROVADO

Requerimentos apreciados conjuntamente envolvendo 
providências (avaliadas pelo destinatário), informações 
(transparência), manifestações de pesar e congratulações 
com ônus pouco significativo

7/10/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2141/2020 - Governador Romeu 
Zema Neto

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento 
Fiscal do Estado em favor da Procuradoria-Geral de Justiça 
do Ministério Público do Estado.

Paula Favorável

X

APROVADO

Créditos suplementares permitem remanejamento 
orçamentário. A solicitação se deve à necessária 
instrumentação e aparelhamento para elaborar e executar 
as atividades, principalmente devido à crise sanitária 
decorrente da pandemia da COVID-19. Projeto prevê
as anulações de despesa correspondentes.

7/10/2020 Comissão FFO 1º PL PL 369/2015 - Dep. Fred Costa Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Paula Favorável

X

APROVADO

Projeto cumpre os requisitos para doação de imóvel que 
terá destinação específica para população. Destina-se ao 
funcionamento de um Centro Comunitário de Assistência 
Social.

7/10/2020 Comissão FFO 1º PL PL 545/2019 - Dep. Beatriz Cerqueira Dispõe sobre o envio do contracheque dos servidores 
públicos aposentados do Estado para a sua residência. Paula Contrário

X
APROVADO

A proposição cria uma possível obrigatoriedade e, 
consequentemente, ônus ao erário. Não foi apresentado 
estudo de impacto financeiro.

7/10/2020 Comissão FFO 1º PL PL 919/2019 - Dep. Zé Guilherme – 
RELATORIA LAURA

Cria escolas bilíngues em Libras e Português na rede pública 
estadual de educação. Paula Favorável

X

APROVADO

Pojeto apresenta diretrizes para a política pública em 
questão. Não causa obrigações e impcatos financeiros 
imediatos ao Executivo. Destaque para o inciso IX: 
“respeito ao direito de opção da família ou do
próprio aluno pela escola bilíngue, observada a legislação 
vigente”.

7/10/2020 Comissão FFO 1º RQC RQC 7409/2020 - membros da 
comissão

Requerem seja realizada audiência pública, com a presença 
dos secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de 
Fazenda, para debater o cumprimento, pelo Poder Executivo, 
das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes aos 
2º e 3º quadrimestres de 2019 e 1º e 2º quadrimestres de 
2020.

Paula Favorável

X

APROVADO Prestação de contas exigida pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1040/2019 - Dep Celise Laviola

Acrescenta o art.5º-A à Lei nº 22.256. de 26 de julho de 
2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima 
de violência no Estado (Acrescenta art. 5º-A, vedando 
divulgação de informações sobre servidora com medida 
protetiva).

Cheib Favorável

X

APROVADO
Projeto acrescenta artigo em lei já existente para impedir 
divulgações de dados públicos de mulheres servidoras que 
comprovem medida protetiva de urgência. Sem óbices 
jurídicos, medidas protetivas são definidas pela justiça em 
caso de necessidade de proteção. Vedar acesso a dados 
públicos temporariamente auxilia no trabalho policial e 
protege a vítima de agressores.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 4031/2017 - Dep Dr Jean Freire

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Itamarandiba o imóvel que especifica.

Cheib Favorável

X

APROVADO

O imóvel pertence a SEE e atualmente não há nenhuma 
utilização para fins educacionais, nem pelo Estado nem 
pela Prefeitura Municipal, ou qualquer outro uso, estando 
o mesmo completamente ocioso. A doação se destina à 
implantação de uma unidade de controle populacional de 
cães e gatos

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 4031/2017 - Dep Dr Jean Freire Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Corrige redação.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 4441/2017 - Dep Gustavo Santana

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Leopoldina o imóvel que especifica.

Cheib Favorável

X

APROVADO
A doação se destina ao Centro Social Urbano de 
Leopoldina para o desenvolvimento de projetos 
assistenciais, esportivos e educacionais. No ano de 2012 o 
imóvel foi vinculado a PMMG para funcionamento da 6ª 
CIA, da 4ª Região, no entanto a destinação não se efetivou 
e o Estado não tem projetos de utilização do imóvel
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21/10/2020 Plenário 1º PL PL 4958/2018 - Dep Carlos Henrique

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Pirapetinga os imóveis que especifica.

Cheib Favorável

X

APROVADO Estado não tem projetos de utilização do imóvel e a 
doação propiciará benefícios à população local. A doação 
se destina à implantação do Serviço de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, que atenderá crianças e 
adolescentes no município, denominado “Casa Lar”.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 5496/2018 - Dep Roberto Andrade Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X

APROVADO

Estado não tem projetos de utilização do imóvel e que o 
bem faz parte das políticas de educação essenciais à 
população local. A doação se destina ao funcionamento da 
Escola Municipal Arnaldo Dias de Andrade Filho, que 
atualmente atende a 453 alunos, desde a educação infantil 
ao 9º ano.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 5496/2018 - Dep Roberto Andrade Emenda 1. Cheib Favorável
X

APROVADO
Corrige redação.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 150/2019 - Autoria: Dep. Leninha Institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária no 
Estado e dá outras providências. Cheib Favorável

X

APROVADO

Política Pública genérica, composta por princípios e 
diretrizes. Importante para incentivar a geração de 
emprego, renda e inclusão social também para as 
populações tradicionais.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 448/2019 - Beatriz Cerqueira

Altera a Lei nº 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a 
idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental (Dispõe 
sobre a idade mínima para o ingresso no primeiro ano do ensino 
fundamental e na educação infantil/pré-escola).

Cheib Favorável

X

APROVADO

Substitutivo 1 da CCJ torna o projeto na revogação da Lei 
20817/13, que dispunha em sentido diverso da norma 
federal do conselho nacional de educação sobre idade de 
corte para matrícula. Com a revogação prevalece a 
normatização federal sem óbices

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 894/2019 - Dep Virgílio Guimarães Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Espinosa o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO

A doação se destina ao funcionamento da sede da 
Prefeitura Municipal, que está instalada no imóvel desde 
1924.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 919/2019 - Dep. Zé Guilherme Cria escolas bilíngues em Libras e português na rede pública 
estadual de educação. Cheib Favorável

X
APROVADO

Projeto relatado pela Deputada Laura Serrano, diretrizes 
importantes para política público de inclusão educacional, 
respeitando opção da família e dos alunos.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1023/2019 - Dep Gustavo Mitre Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaúna o imóvel 
que especifica. Cheib Favorável X APROVADO Estado não tem projetos de utilização de imóvel e a Secretaria 

Municipal já funciona no local.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1182/2019 - Dep Neilando Pimenta
Autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais - DEER-MG - a doar ao 
Município de Teófilo Otôni o imóvel que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO A doação se destina à ampliação de via pública, que será 
fundamental para melhoria do fluxo de pessoas e veículos.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1210/2019 - Dep Leonídio Bouças
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que 
especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao 
Município de Romaria.

Cheib Favorável
X

APROVADO Cumpre os requisitos para desafetação de imóvel que terá 
destinação específica para a instalação de via urbana.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1373/2019 - Dep Raul Belém Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Veríssimo o imóvel que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO
A doação se destina à construção de moradias populares, 
escola e creche para atender a população local. Projeto 
cumpre os requisitos formais para doação.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1401/2020 - Dep Gustavo 
Valadares

Regulamenta, no âmbito do Estado, o § 1º do art. 22 da Lei 
Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto de Defesa do Torcedor.

Cheib Favorável
X

APROVADO Amplia possibilidade de tipos de ingressos em estádios 
públicos sob concessão.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1699/2020 - Dep João Leite Institui a Política de Transporte sobre Trilhos no Estado e dá 
outras providências. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto alinhado com o PET do Governo Estadual, dá 

normativas para a política ferroviária.
21/10/2020 Plenário 1º PL PL 1699/2020 - Dep João Leite Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Corrige redação.

21/10/2020 Plenário 1º PL PL 2089/2020 - Dep Arlen Santiago

Dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha 
rodoviária que especifica, sob jurisdição estadual, e dá outras 
providências. Cheib Favorável

X

APROVADO União possui maiores recursos para manutenção e 
amplificação do trecho especificado no projeto.

5/11/2020 Comissão FFO 1º PL PL 4054/2017 - Autor: Dep. Gil 
Pereira

Acrescenta o art. 8º-E à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e dá outras providências. Paula Favorável

X

APROVADO

Proposta de benefício fiscal que pode render ao Estado em caso 
de aumento da atividade econômica, projeto autorizativo que 
depende de autorização técnica do CONFAZ para ser 
implementado.

5/11/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2142/2020 - Autor: Tribunal de 
Justiça

Unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça 
Militar de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências.

Paula Favorável

X

APROVADO

Os ajustes decorrentes da proposta estão contemplados no 
orçamento de 2020 da Justiça Militar, estando a proposta 
lastreada na disponibilidade orçamentária e financeira 
existente, bem como na obediência dos limites
estabelecidos para gasto com pessoal pela Lei 
Complementar LRF.

18/11/2020 Plenário 2º PL PL 448/2019 - Beatriz Cerqueira

Altera a Lei nº 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe 
sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino 
fundamental (Dispõe sobre a idade mínima para o ingresso 
no primeiro ano do ensino fundamental e na educação 
infantil/pré-escola).

Cheib Favorável

X

APROVADO
Mantida redação aprovada em 1 turno, revoga norma 
obsoleta do Estado sobre critério de idade para matrícula 
de crianças na rede estadual de ensino.

18/11/2020 Plenário 2º PL PL 1.140/2019 - Dalmo Ribeiro Silva Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da 
Região Sul do Estado. Cheib Favorável

X

APROVADO

Política Pública genérica, composta por princípios e 
diretrizes. Importante para incentivar a geração de 
emprego, renda e inclusão social também para as 
populações tradicionais. Alterações em 2 turno adequam 
para as balizas regionais do IBGE.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 1010/2015 – Gustavo Valadares altera o dispositivo da Lei nº 21.355, de 27 de junho de 2014. Cheib Favorável X APROVADO Projeto adequa destinação de imóvel já doado pelo Estado, 
visto limitações físicas do terreno.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 4054/2017 – Gil Pereira acrescenta o art. 8º-C à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e dá outras providências. Cheib Favorável X APROVADO

Proposta de benefício fiscal que pode render ao Estado em caso 
de aumento da atividade econômica, projeto autorizativo que 
depende de autorização técnica do CONFAZ para ser 
implementado.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 4491/2017 – Fábio Avelar de Oliveira autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Itapecerica o imóvel que especifica. Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para escola infantil, campo de 

futebol e espaço de lazer,

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 4868/2017 – Cristiano Silveira confere ao Município de Resende Costa o título de "Capital 
Estadual do Tear" e dá outras providências. Cheib Branco x APROVADO

Projeto simbólico de concessão de título municipal, mas 
que pode receber atração pela vocação econômica, 
posicionamento da bancada do NOVO pelo voto em 
branco.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 5159/2018 – Fábio Avelar de Olveira autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro 
Ferreira o imóvel que especifica. Cheib Favorável X APROVADO municipalização de terreno para posto de saúde com nota 

técnica favorável da SEPLAG

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 146/2019 – João Leite

altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que 
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com 
deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de 
uso público no Estado.

Cheib Favorável X APROVADO
Projeto inclui diretriz de política pública para incentivar a 
prática de atividade física por pessoa com deficiência nos 
espaços de uso público

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 149/2019 – Leninha
altera a Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a 
Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar – PAAFamiliar.

Cheib Favorável X APROVADO
Projeto estabelece quais os certificados aptos a credenciar 
para a política pública de cultivo local, tradicional ou 
crioula. Certificados oficiais estaduais e federais.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 386/2019 – Sargento Rodrigues dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições 
apreendidas no Estado. Cheib Favorável X APROVADO Projeto aumenta transparência e controle de acervo de 

armas de fogo e munições apreendidas no Estado.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 521/2019 – Dalmo Ribeiro Silva autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Albertina 
o imóvel que especifica. Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para ampliação de complexo 

poliesportivo.
18/11/2020 Plenário 1º PL PL 521/2019 – Dalmo Ribeiro Silva Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda ajusta a descrição do bem.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL  1147/2019 – Mauro Tramonte
altera a Lei nº 13.495, de 5 de abril de 2000, que institui o 
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações 
Penais.

Cheib Favorável X APROVADO
Projeto inclui investigação parlamentar e legitimidade de 
pedido de parlamentar para incluir testemunhas no 
programa de proteção a vítimas e testemunhas do Estado.

18/11/2020 Plenário 1º PL PL 1214/2019 – Charles Santos dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas 
escolas de Minas Gerais. Cheib Favorável X APROVADO

Projeto visa alertar todos os segmentos da comunidade 
escolar para a situação emocional das crianças e 
adolescentes, prevenir conflitos e diminuir casos de 
autolesão, capacitando os educadores a reconhecer estes 
riscos.

18/11/2020 Comissão APU 1º PL PL 2150/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Estabelece normas para contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 22 da Constituição do 
Estado

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto do governo que estabelece os critérios de 
contratações temporárias e excepcionais, importante para 
o momento de pandemia e para suprir legislação declarada 
inconstitucional pelo poder judiciário

18/11/2020 Comissão APU 1º EMENDA PL 2150/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto Emendas apresentadas pela Dep. Beatriz Cerqueira Cheib Contrário

X
REJEITADO

Emendas retiravam categorias importantes da regulação 
do projeto do governo, o que engessaria a forma de 
contratação destes cargos.

23/11/2020 Comissão de Saúde 1º RQC RQC 7738/2020 – Beatriz Cerqueira

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde 
pedido de informações consubstanciadas no detalhamento do 
plano para a efetiva vacinação da população contra a covid-
19 em Minas Gerais, bem como na política a ser adotada pelo 
governo do Estado para a aquisição da referida vacina.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Saúde 1º RQC RQC 7739/2020 – Doutor Paulo

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde 
pedido informações consubstanciadas no protocolo que visa 
orientar a Secretaria de Estado de Educação sobre o retorno 
às aulas no ano de 2021, tendo em vista a pandemia de covid-
19 e a necessidade de os municípios se orientarem para 
retorno às aulas também nas escolas municipais.
Autor: Dep. Doutor Paulo

Cheib Favorável

X

APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Saúde 1º RQC RQC 7740/2020 – Doutor Paulo

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde 
pedido de informações sobre a perspectiva de logística de 
vacinação do povo mineiro, sobretudo para as 
superintendências regionais de saúde, bem como a previsão 
de chegada da vacina para Minas Gerais, de acordo as 
tratativas com o Ministério da Saúde.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7757/2020 – Sargento Rodrigues

Requer seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais - PCMG - pedido de providências para que sejam 
inseridas, no âmbito da delegacia virtual, as ocorrências de 
proteção e defesa do consumidor, conforme a Lei nº 8.078, 
de 1990, bem como as ocorrências que envolvam o crime de 
estelionato previsto no art. 171 do Código Penal.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7752/2020 – Sargento Rodrigues

Requer seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado 
de Minas Gerais - PCMG - pedido de informações sobre os 
dados relativos aos atendimentos realizados por meio da 
ferramenta "Delegacia Virtual", consubstanciadas no número 
de ocorrências registradas, discriminadas por tipo e, se 
possível, agrupadas mês a mês.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7751/2020 – Sargento Rodrigues

Requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais - CBMMG - pedido de providências para que 
seja pleiteada ao governador do Estado e à Câmara de 
Orçamento e Finanças - COF -, com o máximo empenho, a 
realização de concursos públicos para reduzir o grave déficit 
da instituição.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7750/2020 – Sargento Rodrigues

Requer seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais - PCMG - pedido de providências para que seja 
pleiteada ao governador do Estado e à Câmara de Orçamento 
e Finanças - COF -, com o máximo empenho, a realização de 
concursos públicos para suprir o grave déficit das carreiras da 
instituição bem como a estruturação das unidades policiais 
com aquisição de equipamentos, viaturas, coletes balísticos e 
armamentos, entre outros itens.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7748/2020 – Sargento Rodrigues

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública pedido de informações sobre os aditivos 
nos contratos realizados entre as casas de semiliberdade e o 
Centro Socioeducativo de Passos - Pemse -, cujo valor 
inicial, segundo denúncias encaminhas à comissão, passou de 
R$9.669.072,62 para R$21.459.084,64, um acréscimo de 
mais de 100%, tendo em vista que um dos argumentos para 
defesa da implantação do sistema de cogestão do sistema 
socioeducativo seria a economia que essa medida traria para 
o Estado.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7745/2020 – Ana Paula Siqueira

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública - Sejusp - pedido de informações sobre o 
número de entidades que encaminharam propostas nos 
processos de seleção pública para celebração de  contrato de 
cogestão de 12 unidades socioeducativas do Estado, bem 
como o número de entidades que realizaram visita técnica nas 
unidades definidas nos editais.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

23/11/2020 Comissão de Segurança Pública 1º RQC RQC 7744/2020 – Ana Paula Siqueira

Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública - Sejusp - pedido de informações sobre o 
número de casos de covid-19 nas unidades socioeducativas 
no Estado, bem como sobre as medidas de prevenção e 
cuidados com a saúde dos adolescentes que estão sendo 
adotadas pelo órgão.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7790/2020 – Inácio Franco e 

Coronel Henrique

Requerem seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A - BDMG - pedido de providências para 
que sejam conduzidos os processos necessários com vistas a 
viabilizar o acesso de produtores rurais, inscritos como 
pessoa física, a linhas de crédito ofertadas por essa instituição 
financeira pública.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo
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24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7788/2020 – Coronel Henrique

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de 
providências para que, na discussão do Projeto de Lei nº 
2275/2020, que cria o Sistema Estadual de Inspeção e 
Fiscalização de Minas Gerais - Sisei -, em tramitação nesta 
Casa, e posteriormente na sua implementação, sejam 
considerados os princípios da saúde única, de forma a alinhar 
os aspectos sanitários, de saúde pública e de gestão ambiental 
na busca de melhoria da qualidade de vida da população 
mineira.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7787/2020 – Coronel Henrique

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de 
providências para que sejam monitoradas e apoiadas as 
iniciativas e parcerias científicas das associações regionais de 
produtores de queijos artesanais de leite cru para 
determinação de parâmetros de qualidade e descrição de 
identidade dos diversos tipos de queijos existentes no Estado, 
de forma a viabilizar e acelerar os processos de sua 
regulamentação.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7786/2020 – Doutor Jean Freire e 

Coronel Henrique

Requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - e à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - 
pedido de providências para que seja dada prioridade à 
execução orçamentária das emendas apresentadas pela 
Comissão de Participação Popular, em parceria com a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
oriundas do processo anual de discussão participativa do 
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, que 
representam demandas relacionadas ao cotidiano da 
população e comprometidas com objetivos de 
desenvolvimento regional.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7785/2020 – Antonio Carlos Arantes 

e Coronel Henrique

Requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - e à 
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - pedido de 
providências para que seja pleito continuado do Estado no 
âmbito do Confaz o estabelecimento de isenção ou redução 
da base de cálculo do ICMS para os vinhos nacionais, em 
especial nas regiões emergentes na produção dessa bebida.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7784/2020 – Coronel Henrique e 

Antonio Carlos Arantes

Requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de 
providências para que sejam adotadas todas as medidas de 
suporte e alívio possível para os produtores de café do 
Sudoeste de Minas afetados pela seca histórica que vem 
assolando aquele território e provocando severos prejuízos à 
economia local.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7783/2020 – Coronel Henrique e 

Carlos Pimenta

Requerem seja realizada audiência pública para debater as 
ações do governo do Estado e dos deputados federais por 
Minas Gerais necessárias para pleitear a inclusão do Estado 
no programa Luz Para Todos, do governo federal.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7782/2020 – Carlos Pimenta e 

Coronel Henrique

Requerem seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. - BDMG - e à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de 
providências para que sejam promovidas gestões, no âmbito 
da Sudene, com o objetivo de atrair e aplicar, na porção 
mineira do território sob jurisdição da entidade, os recursos 
disponibilizados para o financiamento de projetos diversos 
relacionados com o desenvolvimento regional, a exemplo de 
melhoramento genético de rebanhos, instalação de 
frigoríficos, construção de barragens para a reservação de 
água e de financiamento de capital de giro.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7761/2020 – Bartô

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de 
providências para que seja reforçada com o Governo do 
Estado a necessidade de revogação do Decreto NE nº 203, de 
2015, que instituiu a Mesa de Diálogo. 

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7760/2020 – André Quintão

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de 
informações sobre os resultados provenientes do empenho 
dessa secretaria em "mobilizar e sensibilizar órgãos públicos 
estaduais, compradores de gêneros alimentícios, em prol 
dessa causa, estimulando-os a intensificar seus esforços em 
adquiri-los de agricultores familiares e pescadores(as) 
artesanais", conforme resposta dada ao Requerimento em 
Comissão nº 5.181/2020, com dados atualizados das compras 
dos produtos da agricultura familiar pelos órgãos de governo, 
destacando-se o valor da ampliação.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

24/11/2020 Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria 1º RQC RQC 7759/2020 – André Quintão

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de 
informações  sobre os contratos firmados e vigentes a partir 
de chamada pública para aquisição de alimentos da 
agricultura familiar, referentes ao Plano Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae.

Cheib Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Plenário 1º PEC PEC 43/2019 – João Leite e outros dá nova redação ao inciso IX do art. 10 e acrescenta o § 5º ao 
art. 231 da Constituição do Estado.

Cheib Favorável X APROVADO
PEC permitirá investimento em ferrovias por meio de 
concessões, permissões e autorizações, trazendo 
desenvolvimento ao Estado.

25/11/2020 Plenário 1º PEC PEC 52/2020 – Professor Cleiton e outros  altera a redação do § 2º do art. 84 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Tombamento do Lago de Furnas e sua manutenção em 
nível mínimo garantirá as atividades econômicas no local, 
como turismo e psicultura

25/11/2020 Plenário 1º PEC PEC 64/2020 – Hely Tarquinio e outros

altera o art. 161 da Constituição do Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto estipula que créditos extraordinários ao orçamento 
provenientes de receita extra devem ter autorização 
legislativa a partir de 1% do valor total do orçamento. A 
fiscalização é importante. Em 2 turno deve-se negociar 
maior amplitude para o percentual, para não engessar a 
gestão orçamentária pelo Executivo.

25/11/2020 Plenário 1º PEC PEC 64/2020 – Hely Tarquinio e outros Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda corrige menção legal no texto do projeto.

25/11/2020 Plenário 1º PLC PLC 47/2020 – Tribunal de Justiça revoga o inciso VI do art. 114 da Lei Complementar nº 59, de 
18 de janeiro de 2001.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Adequação da lei estadual à decisão do CNJ que julgou 
incompatível o exercício da magistratura com o 
recebimento de auxílio-doença. Redução de privilégios do 
funcionalismo público judicial.

25/11/2020 Plenário 2º PL PL 2276/2015 – Celinho Sintrocel  dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte 
coletivo de passageiros intermunicipal.

Cheib Contrário
X

APROVADO
Projeto afeta equilíbrio econômico-financeiro de contratos 
de concessão e potencialmente aumenta tarifas dos 
usuários de transporte coletivo

25/11/2020 Plenário 2º PL PL 4752/2017 – Fred Costa e Noraldino 
Júnior

acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei  nº 22.231, de 20 
de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos 
contra animais no Estado.

Cheib Favorável X APROVADO
Projeto estabelece a definição de animais como seres 
sencientes, sujeitos despersonalizados, para receber tutela 
de proteção em caso de violência contra os animais.

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 369/2015 – Fred Costa autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para centro comunitário.

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 3658/2016 – Braulio Braz
dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Manhuaçu o trecho que 
especifica.

Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para implantação de via 
urbana

Plenário 1º PL PL 3658/2016 – Braulio Braz Emendas 1-3. Cheib Favorável X APROVADO Emendas corrigem redação e técnica legislativa para 
descrição e destinação do imóvel

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 4783/2017 – Inácio Franco Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Inconfidentes o imóvel que especifica Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para unidade básica de saúde.

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 648/2019 – Coronel Henrique
institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e 
Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho, e 
dá outras providências.

Cheib Favorável X APROVADO
política pública genérica, composta por princípios e 
diretrizes, buscando vocação econômica para região 
afetada em Brumadinho e região.

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 1006/2019 – Governador Romeu Zema 
Neto

autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao 
Município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Cheib Favorável X APROVADO Municipalização de terreno para implantação de via 

pública

25/11/2020 Plenário 1º PL
PL 2180/2020 – Andreia de Jesus, Beatriz 
Cerqueira, Betão, André Quintão, Doutor 

Jean Freire, Leninha, Ulysses Gomes
autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que 
especifica.

Cheib Favorável X APROVADO Federalização de terreno para instalação de território 
indígena Kiriri, terras tradicionais,

25/11/2020 Plenário 1º PL PL 2256/2020 – Dalmo Ribeiro Silva
autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio - os imóveis 
que especifica.

Cheib Favorável X APROVADO
Federalização  de terreno para proteção de ecossistemas 
naturais integrantes da Unidade de Conservação do Parque 
Nacional do Itatiaia.

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC

RQC 7818/2020 - Deputada Beatriz 
Cerqueira , Deputado André Quintão , 

Deputada Leninha , Deputada Andréia de 
Jesus

Requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências 
para que a Mesa Estadual de Diálogo e Negociação 
Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais apresente 
ações de conciliação e mediação efetivas junto ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc -
TJMG a fim de garantir a segurança da posse e dos direitos 
humanos no contexto da pandemia de covid-19.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7816/2020 - Deputada Leninha

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências 
para que promova articulação com a Secretaria de Estado de 
Educação para a realização de ações voltadas aos estudantes 
com deficiência durante o período da pandemia de covid-19, 
considerando-se as suas necessidades específicas de apoio 
para o acompanhamento de aulas a distância.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7815/2020 - Deputada Ana Paula 
Siqueira

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de informações 
sobre o processo de implantação de banco de empregos para 
mulheres vítimas de violência, previsto na Lei nº 23.680, de 
6/8/2020, originada do Projeto de Lei nº 176/2019, de sua 
autoria.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7814/2020 - Deputada Ana Paula 
Siqueira

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre qual 
será o papel desempenhado pela pasta no processo de 
implantação do modelo de cogestão nas unidades 
socioeducativas de internação do Estado.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7813/2020 - Deputada Ana Paula 
Siqueira

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de informações 
sobre o estágio em que se encontra e os prazos para 
implementação do Plano Mineiro Intersetorial de 
Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, 
Tabaco e Outras Drogas.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7812/2020 - Deputada Ana Paula 
Siqueira

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências 
para que seja realizada, por parte dessa pasta, um módulo de 
ensino a distância para a promoção dos conselhos municipais 
de políticas sobre drogas em todo o Estado.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7811/2020 - Deputada Ana Paula 
Siqueira

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de informações 
sobre a possibilidade de continuidade dos programas Bolsa 
Merenda e Renda Minas em 2021, considerando-se a 
pandemia, a ausência de calendário de retorno às aulas e o 
empobrecimento da população.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7809/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
providências, os investimentos e o cronograma para 
consolidar a Economia Popular Solidária no Estado.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7808/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
ações que estão sendo planejadas para o período pós-
pandemia.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7807/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado ao secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
áreas que serão ofertadas às qualificações profissionais 
prometidas pelo governo, quais setores da economia 
receberão investimentos públicos para absorver a mão de 
obra qualificada e o papel que a Utramig cumprirá nesse 
processo de qualificação.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo
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25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7806/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre qual a 
perspectiva e o cronograma para a implantação do piso 
aprovado pela Conferência Estadual para a proteção social 
especial, qual o cronograma para a ampliação dos recursos do 
Fundo Mineiro de Assistência Social e para a ampliação dos 
serviços atuais.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7805/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a 
situação dos serviços socioassistenciais durante a pandemia, 
se houve descontinuidade de atendimento, e quais medidas de 
proteção sanitária estão sendo adotadas nos equipamentos da 
política de assistência social e quais as medidas de apoio 
oferecidas pelo Estado aos municípios e às entidades 
parceiras nessa área.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7804/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre quais 
as medidas adotadas pelo governo para a manutenção dos 
empregos durante a pandemia de covid-19, quais medidas 
estão sendo programadas para o fomento ao trabalho, à 
economia popular solidária, à articulação de trabalho e 
emprego e à criação de frentes de trabalho durante o próximo 
período de pandemia.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7803/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o que 
foi feito para apoiar os trabalhadores do setor da cultura, 
lazer e entretenimento diante dos impactos da pandemia no 
setor e se houve articulação das secretarias afins.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7802/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
medidas adotadas para conter o avanço do desemprego no 
Estado e as medidas previstas pelo governo para enfrentar o 
desemprego no pós-pandemia.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7801/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre os 
recursos alocados no Fundo Estadual do Trabalho e sua 
destinação para fazer frente ao desemprego crescente, 
agravado pela crise sanitária, e o que representam em termos 
de expectativa e geração de empregos.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7800/2020 - Deputado Celinho 
Sintrocel

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre quais 
medidas estão previstas no planejamento do Estado para 
atender o trabalhador pobre, com pouca qualificação, os 
informais e os trabalhadores rurais.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7799/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências 
para a prorrogação do programa Renda Minas.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7798/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências 
para que seja prorrogado o prazo de entrega de cestas básicas 
aos povos indígenas e às comunidades tradicionais de Minas 
Gerais, bem como sejam ampliados os segmentos a serem 
beneficiados.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7797/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social, à secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à secretária de 
Estado de Educação pedido de informações sobre as ações 
desenvolvidas pelo Governo para fomento a programas de 
aquisição de alimento da agricultura familiar e distribuição 
para famílias com crianças e adolescentes em idade escolar 
em todo o Estado, desde o início da pandemia de covid-19, 
especificando-se quais foram as ações inseridas em quais 
programas, o quantitativo de famílias beneficiadas, quais 
produtos foram adquiridos e de quem foram adquiridos, de 
modo que as informações sobre as ações realizadas sejam 
detalhadas ao máximo possível.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7796/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
medidas e ações desenvolvidas ou em desenvolvimento por 
esse órgão para o atendimento aos povos indígenas e 
comunidades tradicionais de Minas Gerais, além da 
distribuição de cestas básicas, considerando o plano de 
contingência diante da pandemia de covid-19.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7795/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado ao secretário-geral do Estado e à 
secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de 
informações sobre as medidas adotadas visando a maior 
publicidade e o fortalecimento do aparato estatal para a 
prevenção e combate à violência contra a mulher, a criança e 
o adolescente, dado o contexto da pandemia de covid-19.

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

25/11/2020 Assembleia Fiscaliza - Sedese 1º RQC RQC 7794/2020 - Deputado André 
Quintão

Requer seja encaminhado à secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as 
ações desenvolvidas e em desenvolvimento, durante a 
pandemia de covid-19, dirigidas aos empreendimentos da 
economia popular solidária, considerando, em especial, o art. 
12, inciso I, alínea "b", da Lei nº 23.631, de 2020, 
especificando-se o quantitativo detalhado das ações 
desenvolvidas e em que programas de governo são incluídas 
e os dados detalhados dos segmentos populares atingidos. 

Paula Favorável X APROVADO

Requerimentos desdobrados das reuniões do Assembleia 
Fiscaliza, para receber respostas por escrito das 
indagações dos deputados, todos favoráveis devido ao 
papel fiscalizador do Poder Legislativo

1/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
substituindo o Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI - como índice oficial de atualização da 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Paula Favorável

X

APROVADO

RELATORIA LAURA. Projeto ao qual foi anexado 
proposta do Governador para substituição do cálculo de 
reajuste inflacionário da ufemg, de modo de que taxas e 
multas estaduais tenham reajuste menor no ano de 2021.

1/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2142/2020 - Tribunal de Justiça
Unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça 
Militar de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências.

Paula Favorável

X

APROVADO

Os ajustes decorrentes da proposta estão contemplados no 
orçamento de 2020 da Justiça Militar, estando a proposta 
lastreada na disponibilidade orçamentária e financeira 
existente, bem como na obediência dos limites
estabelecidos para gasto com pessoal pela Lei 
Complementar LRF.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 4054/2017 - Gil Pereira Acrescenta o art. 8º-C à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e dá outras providências. Paula Favorável

X

APROVADO

Projeto visa estimular unidades de geração de energia 
solar fotovoltaica, podendo gerar receita no caso de 
aumento de atividades econômicas. Parte de isenções 
depende de autorização do CONFAZ para implementação.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 4868/2017 – Cristiano Silveira Confere ao Município de Resende Costa o título de "Capital 
Estadual do Tear" e dá outras providências. Paula Branco

X

APROVADO

Projeto de natureza simbólica mas que contêm caráter de 
busca de vocação econômica. Questão fechada na bancada 
do Partido NOVO pelo voto em branco nestas 
modalidades de projeto.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 150/2019 - Leninha Institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária 
no Estado e dá outras providências. Paula Favorável

X
APROVADO Política Pública genérica visando gerar emprego e renda 

entre populações tradicionais no Estado.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 516/2019 - Coronel Henrique Institui o Polo Moveleiro de Ubá e região. Paula Favorável
X

APROVADO Diretrizes de política para polo moveleiro dependente de 
regulamentação pelo Poder Executivo.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 863/2019 - Bartô

Institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade 
Econômica, estabelece normas para atos de liberação de 
atividade econômica e a análise de impacto regulatório e dá 
outras providências. Paula Favorável

X

APROVADO

Projeto de relatoria da Deputada Laura Serrano. Aprovado 
Substitutivo de autoria da Deputada Laura para incluir o 
estudo de impacto regulatório e o prazo limite de 120 dias 
para sanção tácita de autorizações/outorgas.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 1338/2019 - Professor Irineu
Declara de utilidade pública a Associação Comercial 
Indústria e Lavoura de Raul Soares, com sede no Município 
de Raul Soares.

Paula Favorável
X

APROVADO Utilidade pública necessária para critérios jurídicos de 
destinação de emendas parlamentares.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN
RQN 6459/2020 - Comissão 

Extraordinária das Energias Renováveis e 
dos Recursos Hídricos

Requer seja encaminhado à Agência Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel – pedido de providências para que se 
promova a revisão da Resolução nº 414, de 2010, que 
estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 
elétrica de forma atualizada e consolidada, para estabelecer 
procedimentos-padrão para a transferência da titularidade de 
parecer de acesso de geração distribuída entre 
empreendedores.

Paula Favorável

X

APROVADO
Pedido de providências, sem obrigatoriedade de resposta. 
Destinatário tem maiores informações para avaliar a pertinência 
da solicitação.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN
RQN 6460/2020 - Comissão 

Extraordinária das Energias Renováveis e 
dos Recursos Hídricos

Requer seja encaminhado à Companhia Energética de Minas 
Gerais – Cemig – pedido de providências para que seja 
adequada a sistemática de atendimento aos demandantes de 
parecer de acesso para instalações de geração distribuída de 
energia elétrica, de forma a garantir a precedência dos 
titulares de pareceres já emitidos quando da desistência ou 
cancelamento de empreendimentos autorizados, garantindo-
se transparência e respeito aos investidores do setor elétrico.

Paula Favorável

X

APROVADO
Pedido de providências, sem obrigatoriedade de resposta. 
Destinatário tem maiores informações para avaliar a pertinência 
da solicitação.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6587/2020 - Comissão 
Extraordinária de Turismo e Gastronomia

Requer seja formulado voto de congratulações com Luiz 
Porto Vinhos Finos pelo excelente resultado obtido no 
Prêmio Decanter World Wine Awards 2020, com o rótulo 
Luiz Porto Cabernet Sauvignon, medalhista de bronze entre 
mais de 16.000 rótulos.

Paula Favorável

X

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6588/2020 - Comissão 
Extraordinária de Turismo e Gastronomia

Requer seja formulado voto de congratulações com a 
Vinícola Carvalho Branco pelo excelente resultado obtido no 
Prêmio Decanter World Wine Awards 2020, um dos maiores 
e mais respeitados do mundo, tendo o Espumante Nature 
conquistado a medalha de bronze entre mais de 16.000 
rótulos.

Paula Favorável

X

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6589/2020 - Comissão 
Extraordinária de Turismo e Gastronomia

Requer seja formulado voto de congratulações com a 
Vinícola Ferreira pelo excelente resultado obtido no Prêmio 
Decanter World Wine Awards 2020, um dos maiores e mais 
respeitados do mundo, tendo o Fumé Blanche Sauvignon 
Blanc conquistado a medalha de prata entre mais de 16.000 
rótulos.

Paula Favorável

X

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6592/2020 - Comissão 
Extraordinária de Turismo e Gastronomia

Requer seja formulado voto de congratulações com o 
Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas 
Gerais pela comemoração de seus 33 anos de fundação.

Paula Favorável
X

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6597/2020 - Antonio Carlos Arantes Requer seja formulado voto de congratulações com o Sr. 
Charles Lotfi pela indicação ao Prêmio José Costa 2020. Paula Favorável

X
APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 

sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQN RQN 6636/2020 - Comissão 
Extraordinária de Turismo e Gastronomia

Requer seja formulado voto de congratulações com a Sra. 
Elisa Batista Dias e o Sr. Hugo Batista Dias pela contribuição 
para a difusão da gastronomia mineira no Município de 
Paracatu e na região Noroeste do Estado por meio do 
Mercado Mineiro de Paracatu.

Paula Favorável

X

APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 
sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 7901/2020 - Dalmo Ribeiro Silva Requer seja formulado voto de congratulações com a Mahle 
Metal Leve S.A. pelos 100 anos de sua fundação. Paula Favorável

X
APROVADO Não gera impacto negativo e/ou custo significativo para a 

sociedade.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 7885/2020 - Doutor Jean Freire

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta 
de Ação Legislativa n° 84/2020, apresentada por Alanson 
Moreira Teixeira Gonçalves, do Conselho Estadual de 
Política Cultural - Consec - e outros, requer seja realizada 
audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, com a finalidade de debater 
a situação do financiamento de empreendimentos e da 
política pública do turismo.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

2/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º RQC RQC 7544/2020 - Dalmo Ribeiro Silva

Requer seja realizada audiência pública para debater o 
Projeto de Lei nº 2.232/2020, de sua autoria, que propõe a 
criação do Polo de Incentivo à Vitivinicultura na região Sul 
do Estado.

Paula Favorável

X

APROVADO

Somos sempre favoráveis ao debate aberto com a sociedade, 
sendo válida a realização de audiência na ALMG se o(s) 
requerente(s) consideram o assunto importante para a população 
mineira.

2/12/2020 Plenário 1º IND IND 12/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Indicação nº 12/2020, feita pelo Governador do Estado, de 
Antônio Claret de Oliveira Júnior para o cargo de diretor-
geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 
Gerais - Arsae-MG.

Cheib Favorável x APROVADO Indicado demonstrou, em sabatina, ter o conhecimento e 
currículo adequado para o cargo.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 2089/2020 - Dep Arlen Santiago

Dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha 
ferroviária que especifica, sob jurisdição estadual, e dá outras 
providências Cheib Favorável

x

APROVADO
Projeto cumpre os requisitos para a transferência; União 
terá maiores condições fiscais para revitalizar o trecho em 
questão.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 2089/2020 - Dep Arlen Santiago Emenda 1. Cheib Favorável x APROVADO Emenda de redação.
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2/12/2020 Plenário 2º PEC PEC 43/2019 – João Leite e outros Dá nova redação ao inciso IX do art. 10 e acrescenta o § 5º 
ao art. 231 da Constituição do Estado.

Cheib Favorável
x

APROVADO
Pojeto faz parte do pacote de marco legal ferroviário como 
resultado da comissão extraordinária pró-ferrovias. 
Permite o investimento privado na área ferroviária.

2/12/2020 Plenário 2º PEC PEC 43/2019 – João Leite e outros Emenda 1. Cheib Favorável
x

APROVADO Emenda aperfeiçoa a redação sobre investimento privado, 
trazendo maio segurança jurídica para os mecanismos.

2/12/2020 Plenário 2º PEC PEC 52/2020 – Professor Cleiton e outros
Altera a redação do p.2. do art. 84 do ADCT.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto visa garantir um mínimo de capacidade para o 
Lago de Furnas, permitindo a continuidade de atividades 
econômicas da área.

2/12/2020 Plenário 2º PEC PEC 52/2020 – Professor Cleiton e outros
Emenda 1.

Cheib Sensível
X

REJEITADO
Emenda com parecer técnico da SEMAD, poderia 
acarretar falta de água para atividades econômicas e à 
juzante.

2/12/2020 Plenário 1º PEC PEC 64/2020 - Hely Tarquineo e outros

altera o art. 161 da Constituição do Estado.

Cheib Sensível

X

APROVADO

Projeto reduz o espaço orçamentário discricionário quanto 
à rendas extraordinárias. Contraponto da amarra do gestor 
X autoridade fiscal do Legislativo. Negociações para 
mudança do percentual em 2º turno.

2/12/2020 Plenário 1º PEC PEC 59/2020 - Doorgal Andrada e outros Acrescenta a alínea 'I' ao inciso I do art. 106 e o p.10 ao art. 
118, ambos da Constituição do Estado.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Introduz a ADPF como forma de controle de 
constitucionalidade no Estado, reforçando o controle 
normativo perante a Constituição Estadual.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 4031/2017 - Dep Dr Jean Freire Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Itamarandiba o imóvel que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto cumpre os requisitos para doação de imóvel, 
destinado a unidade de controle populacional de cães e 
gatos.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 4362/2017 - Gustavo Santana Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela 
Vista de Minas o imóvel que especifica. Cheib Favorável

x
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação de imóvel, com 

destinação para escola municipal.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 4491/2017 – Fábio Avelar de Oliveira autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Itapecerica o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação de imóvel, com 

destinação para espaço de lazer para população.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 4958/2018 - Dep Carlos Henrique Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Pirapetinga os imóveis que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto cumpre os requisitos para doação de imóvel, 
destinado a serviço de proteção social especial de média 
complexidade, para atender crianças e adolescente.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 521/2019 – Dalmo Ribeiro Silva autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Albertina 
o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação, destinado a 

ampliação e manutenção do poliesportivo.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 648/2019 - Coronel Henrique
institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e 
Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho, e 
dá outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto de estrutura de política pública, sem 
obrigatoriedade da parte do Poder Executivo, visa buscar 
nova vocação econômica para Brumadinho.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 894/2019 - Dep Virgílio Guimarães Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Espinosa 
o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação, destinação da 

instalação da prefeitura municipal de espinosa.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 905/2019 - Zé Reis Estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em 
regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração 
de rodovias do Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto atrela aplicação dos recursos advindos de outorga 
de rodovia na conservação da própria rodovia. O último 
substitutivo aprovado foi apresentado pela Deputada 
Laura na Comissão de Fiscalização Financeira, resolvendo 
questões técnicas pertinentes à temática.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1026/2019 - Gustavo Mitre Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaúna o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinado à 

secretaria municipal de educação e cultura.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1182/2019 - Dep Neilando Pimenta
Autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais - DEER-MG - a doar ao 
Município de Teófilo Otôni o imóvel que especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinado à 
implementação de via pública.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1194/2019 - Delegada Sheila Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ewbank 
da Câmara o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação, destinada a 

escola municipal.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1373/2019 - Dep Raul Belém Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Veríssimo o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre os requisitos para doação, destinado à 

construção de moradias populares

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1699/2020 - Dep João Leite Instituti a Política de Transporte sobre Trilhos no Estado e dá 
outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Pojeto faz parte do pacote de marco legal ferroviário como 
resultado da comissão extraordinária pró-ferrovias. 
Permite o investimento privado na área ferroviária.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 1699/2020 - Dep João Leite Emenda 1. Cheib Favorável
X

APROVADO Emenda aperfeiçoa a redação sobre investimento privado, 
trazendo maio segurança jurídica para os mecanismos.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 2089/2020 - Dep Arlen Santiago

Dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha 
rodoviária que especifica, sob jurisdição estadual, e dá outras 
providências. Cheib Favorável

X

APROVADO
Projeto cumpre os requisitos para a transferência; União 
terá maiores condições fiscais para revitalizar o trecho em 
questão.

2/12/2020 Plenário 2º PL PL 2089/2020 - Dep Arlen Santiago Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda de redação.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 1073/2015 - Sargento Rodrigues
Acrescenta artigos à Lei 13772 que dispõe sobre o registro e 
a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade 
no Estado.

Cheib Sensível
X

APROVADO Projeto de transparência de dados para a população sobre 
estatísticas de segurança pública.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado Altera a lei 6763 substituindo o IGP-DI como índice oficial 
de atualização da Ufemg pela IPCA.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto ao qual foi anexado proposta do Governador para 
substituição do cálculo de reajuste inflacionário da ufemg, 
de modo de que taxas e multas estaduais tenham reajuste 
menor no ano de 2021.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado Emenda 1. Cheib Favorável
X

APROVADO Emenda em acordo com a Secretaria de Fazenda em 
matéria tributária pertinente ao projeto.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 4028/2017 - Cássio Soares Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Esmeraldas o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinação ára 

creche comunitária.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 4485/2017 - Antônio Jorge
Dispõe sobre a política de atendimento ao portador de doença 
de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a 
ele.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Política pública genérica visando integrar o atendimento 
ao portador de doença de Parkinson nas políticas de saúde 
do Estado.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 4689/2017 - Cristiano Silveira Confere ao Município de São Tiago o título de Capital 
Estadual do Café com Biscoito e dá outras providências

Cheib Branco

x

APROVADO

Projeto de natureza simbólica mas que contêm caráter de 
busca de vocação econômica. Questão fechada na bancada 
do Partido NOVO pelo voto em branco nestas 
modalidades de projeto.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 5344/2018 - João Vítor Xavier Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Santa Vitória o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para reversão, municipalização 

de terreno para destinação à população.
2/12/2020 Plenário 1º PL PL 853/2019 - Tito Torres Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o 

imóvel que especifica
Cheib Favorável X APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

2/12/2020 Plenário 1º PL PL 2142/2020 - Tribunal de Justiça
Unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça 
Militar de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO Unificação das carreiras das instâncias traz ganho de 
eficiência na alocação de posições mais necessitadas.

3/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva

Dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e 
promoção ao desenvolvimento local de "startups". Paula Favorável

X

APROVADO

Relatoria da Dep. Laura nesta Comissão. Projeto de 
política pública para startups, importante mercado mineiro 
em ascensão. Projeto traz regulação mais simplificada 
para contratação de startups pela administração pública, 
essencial para inovação.

3/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 1º PL PL 907/2019 - Celinho Sintrocel

Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de 
fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva - UTIs - 
adulto, neonatal e pediátrico, âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

Paula Favorável

X

APROVADO

Relatoria da Dep. Laura nesta Comissão, com Substitutivo 
apresentado de forma a tornar o projeto uma diretriz, sem 
obrigatoriedade, o que poderia gerar problemas de 
execução nos hospitais do Estado.

3/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2201/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG - 2020-2023 - para o exercício de 
2021.

Paula Favorável
X

APROVADO Revisão legal do PPAG de forma anual, para adequação 
factual.

3/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 
financeiro de 2021.

Paula Favorável

X

APROVADO Orçamento enviado pelo Governador para o ano de 2021.

3/12/2020 Comissão FFO 2º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
substituindo o Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI - como índice oficial de atualização da 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Paula Favorável

X

APROVADO

Relatoria da dep. Laura Serrano nesta comissão. Projeto 
ao qual foi anexado proposta do Governador para 
substituição do cálculo de reajuste inflacionário da ufemg, 
de modo de que taxas e multas estaduais tenham reajuste 
menor no ano de 2021.

3/12/2020 Comissão FFO 1º RQC RQC 7810/2020 - Beatriz Cerqueira

Requer seja realizada audiência pública para debater o 
Projeto de Lei nº 2.150/2020, de autoria do governador do 
Estado, que estabelece normas para a contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do art. 22 da 
Constituição do Estado.

Paula Contrário

X

APROVADO

A aprovação do PL 2150/2020 de autoria do governador é 
urgente uma vez que regulamenta as contratações 
temporárias no Estado, garantindo a continuidade dos 
serviços públicos após a declaração de 
inconstitucionalidade da lei análoga anterior.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva Dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e 

promoção ao desenvolvimento local de "startups".

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de política pública para startups, importante 
mercado mineiro em ascensão. Projeto traz regulação mais 
simplificada para contratação de startups pela 
administração pública, essencial para inovação.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva Emenda 1. Cheib Contrário

X
REJEITADO Emenda retirava o capítulo sobre a contratação 

simplificada de startups, desconfigurando o projeto.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 739/2019 - Gustavo Santana Dispõe sobre a criação do Selo Verde Vida na forma que 
menciona. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cria incentivos para que as empresas adotem 

posturas em sustentabilidade ambiental.

4/12/2020 Plenário 2º PL
PL 2180/2020 – Andreia de Jesus, Beatriz 
Cerqueira, Betão, André Quintão, Doutor 

Jean Freire, Leninha, Ulysses Gomes
autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que 
especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Federalização de terreno para instalação de território 
indígena Kiriri, terras tradicionais, competência de 
proteção federal.

4/12/2020 Plenário 1º PEC PEC 37/2019 - João Vítor Xavier e outros Acrescenta dispositivos ao art. 195 da Constituição do 
Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

PEC incorpora aos elementos educacionais no Estado a 
exposição dos alunos à mostras sobre carreiras no 
mercado de trabalho e da Academia, e o treinamento para 
as demandas do mercado.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2201/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação 

Governamental - PPAG 2020-2023 - para o exercício 2021.
Cheib Favorável

X
APROVADO

Revisão legal do PPAG de forma anual, para adequação 
factual. Apreciado na Grande Comissão Orçamentária, da 
qual a Deputada Laura é membro efetiva.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2201/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Emendas com parecer pela aprovação Cheib Favorável

X
APROVADO Acompanhando o parecer do relator do orçamento, 

apreciado em Grande Comissão Orçamentária.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2201/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Emendas com parecer pela rejeição Cheib Contrário

X
REJEITADO Acompanhando o parecer do relator do orçamento, 

apreciado em Grande Comissão Orçamentária.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício 
financeiro de 2021.

Cheib Favorável

X

APROVADO
Orçamento enviado pelo Governador para o ano de 2021, 
analisado em sede de Grande Comissão Orçamentária, do 
qual a Deputada Laura é membro efetiva.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Emendas com parecer pela aprovação Cheib Favorável

X
APROVADO Acompanhando o parecer do relator do orçamento, 

apreciado em Grande Comissão Orçamentária.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Emendas com parecer pela rejeição Cheib Contrário

X
REJEITADO Acompanhando o parecer do relator do orçamento, 

apreciado em Grande Comissão Orçamentária.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Destaques da oposição das emendas 2,3,4,5,6,7,8 Cheib Contrário

X
REJEITADO Emendas rejeitadas pelo relator destacadas pela oposição, 

trazendo maior gasto.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 2202/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto Destaques das emendas 1 e 17. Cheib Favorável

X
APROVADO Emendas fruto de acordo, trata de aporte orçamentário 

para fapemig.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 369/2015 - Fred Costa autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinação a centro 

comunitário de assistência social.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1073/2015 - Sargento Rodrigues
Acrescenta artigos à Lei 13772 que dispõe sobre o registro e 
a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade 
no Estado.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto de transparência de dados para a população sobre 
estatísticas de segurança pública.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1658/2015 - Antonio Carlos Arantes e 
Duarte Bechir

Dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque 
Estadual da Serra do Papagaio, localizado nos Municípios e 
Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Votado e aprovado novo substitutivo fruto de acordo de 
líderes que determina de acordo com equipe técnica do 
governo a nova delimitação do parque estadual.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 3658/2016 – Braulio Braz
dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Manhuaçu o trecho que 
especifica.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto cumpre requisitos para desafetação para 
destinação de via urbana.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 4054/2017 - Gil Pereira

Acrescenta o art. 8-C à Lei 6763 e dá outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto visa estimular unidades de geração de energia 
solar fotovoltaica, podendo gerar receita no caso de 
aumento de atividades econômicas. Parte de isenções 
depende de autorização do CONFAZ para implementação.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 4054/2017 - Gil Pereira Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda de redação.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 4783/2017 – Inácio Franco Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Inconfidentes o imóvel que especifica Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinação para 

unidade básica de saúde.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 4868/2017 – Cristiano Silveira Confere ao Município de Resende Costa o título de Capital 
Estadual do Tear e dá outras providências.

Cheib Branco

x

APROVADO

Projeto de natureza simbólica mas que contêm caráter de 
busca de vocação econômica. Questão fechada na bancada 
do Partido NOVO pelo voto em branco nestas 
modalidades de projeto.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 5159/2018 – Fábio Avelar de Olveira Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro 
Ferreira o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinação para 

posto de saúde.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 5475/2018 - Comissão de Direitos 
Humanos

Altera o art. 2º da Lei 18315 que estabelece diretrizes para a 
formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse 
Social - PEHIS

Cheib Favorável
X

APROVADO
Adiciona diretriz de prioridade para o desenvolvimento de 
políticas habitacionais para a população em situação de 
rua.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 5496/2018 - Dep Roberto Andrade autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação, destinado a 

funcionamento de escola municipal

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 146/2019 – João Leite
Altera a lei 17785 que estabeleceu diretrizes para facilitar o 
acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldade de 
locomoção aos espaços de uso público no Estado.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto adiciona diretriz para incentivo à pratica de 
atividades físicas pelas pessoas com deficiência nos 
espaços públicos em política pública já existente.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 150/2019 - Leninha Institui a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária 
no Estado e dá outras providências. Cheib Favorável

X
APROVADO Política Pública genérica visando gerar emprego e renda 

entre populações tradicionais no Estado.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 386/2019 – Sargento Rodrigues dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições 
apreendidas no Estado.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto torna mais transparente o acervo de armas 
apreendidas pelo Estado, com maior possibilidade de 
controle.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 386/2019 – Sargento Rodrigues
Emenda 1.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Emenda garante o compartilhamento de informações 
estratégicas entre forças de segurança no Estado, polícia 
civil e militar.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 516/2019 - Coronel Henrique Institui o Polo Moveleiro de Ubá e região Cheib Favorável
X

APROVADO Diretrizes de política para polo moveleiro dependente de 
regulamentação pelo Poder Executivo.
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4/12/2020 Plenário 2º PL PL 516/2019 - Coronel Henrique Emenda 1 Cheib Favorável X APROVADO Expande a previsão do polo para incluir mais cidades.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 919/2019 - Zé Guilherme Cria escolas bilíngues em Libras e português na rede pública 
estadual de educação.

Cheib Favorável

X

APROVADO Diretrizes de política pública para o ensino de libras, 
projeto de relatoria da Deputada Laura FFO.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1006/2019 – Governador Romeu Zema 
Neto

autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao 
Município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto para implementar via urbana passando pela 

UEMG

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1214/2019 – Charles Santos dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas 
escolas de Minas Gerais.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto visa dar mecanismos para alertar todos os 
membros da comunidade escolar para a situação 
emocional de crianças e adolescentes, prevenir conflitos e 
dimunir casos de autolesão.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1401/2020 - Gustavo Valadares
Regulamenta, no âmbito do Estado, o § 1º do art. 22 da Lei 
Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto de Defesa do Torcedor.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto cria nova modalidade mais barata de acesso aos 
estádios públicos.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1401/2020 - Gustavo Valadares
Emenda 1.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Emenda corrige problema técnico ao excluir da incidência 
da nova norma os contratos de concessão de estádios já 
em vigor.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 2142/2020 - Tribunal de Justiça
Unifica os quadros de pessoal dos servidores da Justiça 
Militar de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO Unificação das carreiras das instâncias traz ganho de 
eficiência na alocação de posições mais necessitadas.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 2256/2020 – Dalmo Ribeiro Silva autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio - os imóveis 
que especifica.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Federalização de terreno para proteção de ecossistemas 
naturais integrantes da Unidade de Conservação do Parque 
Nacional do Itatiaia com posicionamento favorável do 
Ministério do Meio Ambiente.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 20/2015 - Fred Costa autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 20/2015 - Fred Costa Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda corrige redação.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 612/2019 - João Magalhães Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Manhuaçu o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 612/2019 - João Magalhães Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda corrige redação.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 770/2019 - Coronel Sandro Autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de 
conselhos de idosos nos municípios e dá outras providências. Cheib Favorável

X
APROVADO Inclusão de diretriz de política pública sem 

obrigatoriedade vinculada à legislação vigente.

4/12/2020 Plenário 1º PL PL 873/2019 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera a Lei 17688 que autoriza o Poder Executivo a doar à 
União o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto do governador para funcionamento de serviço 

público federal e regularização de ocupações irregulares.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1042/2019 - Coronel Henrique e 
Doutor Paulo

Dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante 
atleta. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto regulamenta faltas de estudantes atletas para 

competições esportivas.

4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1042/2019 - Coronel Henrique e 
Doutor Paulo Emenda 4 Cheib Favorável

X
APROVADO Emenda estabelece prazo de aviso prévio pelos pais à 

escola para participação nas competições.
4/12/2020 Plenário 2º PL PL 1042/2019 - Coronel Henrique e 

Doutor Paulo Emendas 1 a 3 Cheib Contrário X REJEITADO Emendas superadas com nova redação do projeto.

9/12/2020 Comissão FFO 2º PL PL 20/2015 - Fred Costa Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o 
imóvel que especifica. Paula Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

9/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 907/2019 - Celinho Sintrocel

Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de 
fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva - UTIs - 
adulto, neonatal e pediátrico, âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

Paula Favorável

X

APROVADO Nova redação em acordo com a SES para alterar o projeto 
para recomendação.

10/12/2020 Comissão Desenvolvimento Econômico 2º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva Dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e 

promoção ao desenvolvimento local de "startups".

Paula Favorável

X

APROVADO

Relatoria da Dep. Laura nesta Comissão. Projeto de 
política pública para startups, importante mercado mineiro 
em ascensão. Projeto traz regulação mais simplificada 
para contratação de startups pela administração pública, 
essencial para inovação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4028/2017 - Cássio Soares Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Esmeraldas o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4112/2017 - Noraldino Júnior Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão 
das Neves o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4421/2017 - Braúlio Braz Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal 
Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4426/2017 - Gustavo Santana Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto o 
imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4426/2017 - Gustavo Santana Emenda 1. Cheib Favorável X APROVADO Emenda de redação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4455/2017 - Gustavo Santana Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nanuque 
o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 4880/2017 - Marília Campos
Institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e 
crianças em situação de vulnerabilidade e riscos social e 
pessoal.

Cheib Favorável
X

APROVADO Política pública genérica sobre o tema, necessitando de 
regulamentação do Poder Executivo.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 5175/2018 - Ulysses Gomes Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cana 
Verde o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 5280/2018 - Paulo Guedes
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que 
especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao 
Município de Salinas.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto cumpre requisitos para desafetação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 5344/2018 - João Vítor Xavier Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Santa Vitória o imóvel que especifica.

Cheib Favorável X APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.
10/12/2020 Plenário 2º PL PL 612/2019 - João Magalhães Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 

Manhuaçu o imóvel que especifica.
Cheib Favorável X APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 853/2019 - Tito Torres Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o 
imóvel que especifica

Cheib Favorável X APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 873/2019 - Governador Romeu Zema 
Neto

Altera a Lei 17688 que autoriza o Poder Executivo a doar à 
União o imóvel que especifica. Cheib Favorável

X
APROVADO Projeto do governador retifica a metragem da área doada 

para capacitar a União a regularizar o imóvel.

10/12/2020 Plenário 2º PL PL 1210/2019 - Leonídio Bouças
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que 
especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao 
Município de Romaria.

Cheib Favorável
X

APROVADO Projeto cumpre requisitos para desafetação.

10/12/2020 Plenário 1º PL PL 86/2019 - Ana Paula Siqueira Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Profissão de 
Cuidador de Idoso e dá outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto reconfigurado via Substitutivo para incluir em 
política pública já existente incisos para incentivo à 
profissão de cuidador de idosos.

10/12/2020 Plenário 1º PL PL 863/2019 - Bartô
Institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade 
Econômica, estabelece normas para atos de liberação de 
atividade econômica e a análise de impacto regulatório e dá 
outras providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de relatoria da Deputada Laura Serrano na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, aprovado 
Substitutivo de autoria da Deputada Laura para incluir o 
estudo de impacto regulatório e o prazo limite de 120 dias 
para sanção tácita de autorizações/outorgas.

10/12/2020 Plenário 1º PL PL 907/2019 - Celinho Sintrocel

Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de 
fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs adulto, 
neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Aprovado na forma de Substitutivo apresentado pela 
Deputada Laura como relatora na FFO, de forma a tornar 
o projeto uma diretriz, sem obrigatoriedade, o que poderia 
gerar problemas de execução nos hospitais do Estado.

10/12/2020 Comissão FFO 2º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
substituindo o Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI - como índice oficial de atualização da 
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Paula Favorável

X

APROVADO

Discussão e Votação Parecer sobre Emenda(s) apresentada
(s) em Plenário - Parecer de relatoria da Dep. Laura 
Serrano pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2 ao 
vencido. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica 
prejudicada a Emenda nº 1.

10/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2100/2020 - Noraldino Júnior
Dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

Paula Favorável
X

APROVADO
Projeto de contratação temporária em alinhamento com a 
proposta do governo para categoria específica de 
brigadistas.

11/12/2020 Plenário 1º PRE PRE 108/2020 - Mesa da Assembleia reconhece o estado de calamidade pública nos municípios 
que menciona, em decorrência da pandemia de covid-19. Cheib Favorável

X
APROVADO Estados de calamidade de Cuparaque e Carmo de Minas.

11/12/2020 Plenário 1º PL PL 2230/2020 - André Quintão Torna obrigatória a vacinação contra o Sars-CoV-2 e dá 
outras providências (ementa original).

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto sobre a vacinação em Minas Gerais, de forma 
facultativa e gratuita, integrada no calendário de 
campanhas de imunização. Estado estará integrado ao 
plano nacional de vacinação do Ministério da Saúde.

11/12/2020 Plenário 2º PL PL 1858/2015 - Elismar Prado Altera a lei 6763 substituindo o IGP-DI como índice oficial 
de atualização da Ufemg pela IPCA.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto ao qual foi anexado proposta do Governador para 
substituição do cálculo de reajuste inflacionário da ufemg, 
de modo de que taxas e multas estaduais tenham reajuste 
menor no ano de 2021.

14/12/2020 Comissão FFO 2º PL PL 907/2019 - Celinho Sintrocel

Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de 
fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva - UTIs - 
adulto, neonatal e pediátrico, âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

Paula Favorável

X

APROVADO Nova redação em acordo com a SES para alterar o projeto 
para recomendação.

14/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 1400/2020 - João Vítor Xavier Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa 
de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado  
durante período determinado e dá outras providências.

Paula Favorável

X

APROVADO

Apesar de meritório, projeto extramamente atécnico, dá 
competência ao Governador em atribuição constitucional 
das agências reguladores, tenta criar nova ordenação para 
situações já previstas pelo órgão técnico, interfere em 
equilíbrio financeiro de empresas de economia mista 
cotadas em bolsa.

14/12/2020 Comissão FFO 1º PL PL 2150/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Estabelece normas para contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 22 da Constituição do 
Estado.

Paula Favorável

X

APROVADO

Parecer de relatoria da Dep. Laura Serrano pela aprovação 
na forma do Substitutivo nº 3. Projeto do governador para 
regulamentar contratações temporárias no Estado, 
garantindo a continuidade dos serviços públicos após a 
declaração de inconstitucionalidade da lei análoga 
anterior.

15/12/2020 Plenário 2º PEC PEC 37/2019 - João Vítor Xavier e outros Acrescenta dispositivos ao art. 195 da Constituição do 
Estado.

Cheib Favorável

X

APROVADO

PEC incorpora aos elementos educacionais no Estado a 
exposição dos alunos à mostras sobre carreiras no 
mercado de trabalho e da Academia, e o treinamento para 
as demandas do mercado.

15/12/2020 Plenário 1º PL PL 2141/2020 - Governador Romeu Zema 
Neto

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento 
Fiscal do Estado em favor da Procuradoria-Geral de Justiça 
do Ministério Público do Estado.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Crédito suplementar gera remanejamento dentro do 
orçamento da unidade, com respectivo anulamento de 
dotações equivalentes.

15/12/2020 Plenário 2º PL PL 4441/2017 - Gustavo Santana Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Leopoldina o imóvel que especifica. Cheib Favorável

x
APROVADO Projeto cumpre requisitos para doação.

15/12/2020 Plenário 2º PL PL 86/2019 - Ana Paula Siqueira Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Profissão de 
Cuidador de Idoso e dá outras providências.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto reconfigurado via Substitutivo para incluir em 
política pública já existente incisos para incentivo à 
profissão de cuidador de idosos.

15/12/2020 Plenário 2º PL PL 770/2019 - Coronel Sandro Autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de 
conselhos de idosos nos municípios e dá outras providências. Cheib Favorável

X
APROVADO Inclusão de diretriz de política pública sem 

obrigatoriedade vinculada à legislação vigente.

15/12/2020 Plenário 2º PL PL 907/2019 - Celinho Sintrocel

Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de 
fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs adulto, 
neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado, e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO Nova redação em acordo com a SES para alterar o projeto 
para recomendação.

15/12/2020 Plenário 2º PL PL 1147/2019 - Mauro Tramonte Altera a lei 13495 que institui o Programa de Proteção a 
Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais 

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto dá legitimidade a membros do Poder Legislativo 
para recomendar ao Conselho Diretor do programa de 
proteção casos a serem analisados para inclusão.

15/12/2020 Plenário 1º PL PL 2500/2015 - Sargento Rodrigues
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de telefonia 
fixa e móvel disponibilizarem em seus sites tabelas de 
serviços prestados e suas respectivas tarifas.

Cheib Sensível
x

APROVADO Aumento da transparência do mercado de telefonia para o 
consumidor.

15/12/2020 Plenário 1º PL PL 1400/2020 - João Vítor Xavier
Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa 
de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado 
durante o período determinado e dá outras providências.

Cheib Contrário
X

APROVADO
Voto em branco devido a possibilidade de negociações 
para mudanças de redação em 2 turno para corrigir 
problemas técnicos, apesar do mérito positivo.

15/12/2020 Plenário 1º PL PL 2100/2020 - Noraldino Júnior
Dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto de contratação temporária em alinhamento com a 
proposta do governo para categoria específica de 
brigadistas.

15/12/2020 Plenário 1º PL PL 2150/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Estabelece normas para contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 22 da Constituição do 
Estado

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto do governador para regulamentar contratações 
temporárias no Estado, garantindo a continuidade dos 
serviços públicos após a declaração de 
inconstitucionalidade da lei análoga anterior.

15/12/2020 Comissão FFO 2º PL PL 1400/2020 - João Vítor Xavier
Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa 
de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado  
durante período determinado e dá outras providências.

Paula Branco
X

APROVADO
Voto em branco devido a possibilidade de negociações 
para mudanças de redação em 2 turno para corrigir 
problemas técnicos, apesar do mérito positivo.

18/12/2020 Plenário 1º PL PL 1016/2019 - Governador Romeu Zema 
Neto Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que 

especifica e dá outras providências.
Cheib Favorável

X
APROVADO

Projeto do governador para alienar 74 imóveis, gerando 
receita para o caixa geral e reduzindo custos de 
manutenção.

18/12/2020 Plenário 2º PLC PLC 47/2020 – Tribunal de Justiça

revoga o inciso VI do art. 114 da Lei Complementar nº 59, de 
18 de janeiro de 2001.

Cheib Contrário

X

APROVADO

Projeto originalmente positivo ao excluir da lei auxílio-
doença para os magistrados conforme orientação do CNJ, 
porém ultimas mudanças no projeto aumentam benesses 
para os magistrados em relação a férias-prêmio, abono de 
faltas, assunção de acervo e aumento dos cargos de 
desembargador.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 1200/2015 - Elismar Prado e Rogerio 
Correia

Institui a Política Estadual de Apoio às Comunidades 
Atingidas pela Construção de Barragens e dá outras 
providências.

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto fruto de negociação entre as equipes técnicas do 
governo e base de apoio com a oposição para uma nova 
política pública de apoio aos atingidos por barragens, 
protegendo a população sem demonizar a mineração.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 2500/2015 - Sargento Rodrigues
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de telefonia 
fixa e móvel disponibilizarem em seus sites tabelas de 
serviços prestados e suas respectivas tarifas.

Cheib Favorável
X

APROVADO Aumento da transparência do mercado de telefonia para o 
consumidor.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva

Dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e 
promoção ao desenvolvimento local de "startups".

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto de política pública para startups, importante 
mercado mineiro em ascensão. Projeto traz regulação mais 
simplificada para contratação de startups pela 
administração pública, essencial para inovação. 
Substitutivo apresentado pela relatora Deputada Laura 
Serrano na CDE.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 3578/2016 - Antonio Carlos Arantes e 
Dalmo Ribeiro Silva Emenda 1. Cheib Contrário

X
APROVADO Emenda retira diretriz para redução das limitações 

regulatórias sobre o setor.
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18/12/2020 Plenário 2º PL PL 1400/2020 - João Vítor Xavier Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa 
de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado 
durante o período determinado e dá outras providências.

Cheib Contrário

X

APROVADO

Apesar de meritório, projeto extramamente atécnico, dá 
competência ao Governador em atribuição constitucional 
das agências reguladores, tenta criar nova ordenação para 
situações já previstas pelo órgão técnico, interfere em 
equilíbrio financeiro de empresas de economia mista 
cotadas em bolsa.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 2100/2020 - Noraldino Júnior
Dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

Cheib Favorável
X

APROVADO
Projeto de contratação temporária em alinhamento com a 
proposta do governo para categoria específica de 
brigadistas.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 2150/2020 – Governador Romeu Zema 
Neto

Estabelece normas para contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 22 da Constituição do 
Estado

Cheib Favorável

X

APROVADO

Projeto do governador para regulamentar contratações 
temporárias no Estado, garantindo a continuidade dos 
serviços públicos após a declaração de 
inconstitucionalidade da lei análoga anterior.

18/12/2020 Plenário 2º PL PL 695/2019 - Ione Pinheiro Declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado o 
modo de feitura dos tapetes ornamentais da Festa de Corpus 
Christi dos municípios mineiros.

Cheib Branco

x

APROVADO

Projeto de natureza simbólica mas que contêm caráter de 
proteção de vocação turística. Questão fechada na bancada 
do Partido NOVO pelo voto em branco nestas 
modalidades de projeto.

18/12/2020 Plenário 1º PL PL 695/2019 - Ione Pinheiro Emenda 1. Cheib Branco x APROVADO Emenda de redação.


