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ALMG abre Natal com presépio, cantata
e decoração feita de material reciclado

Sarah Torres

Cantata de Natal, com mais de 300 vozes, foi uma das atrações da abertura dos festejos na ALMG

Arcebispo de Belo Horizonte e presidente da ALMG inauguram presépio

Willian Dias

bido no âmbito desse projeto.
O Natal da ALMG teve, 

ainda, a abertura oficial da Vi-
la do Papai Noel, na Galeria de 
Arte da Assembleia, com 3 mil 
peças pertencentes à coleção 
da ex-deputada Maria Elvira.

Um show de fogos de 
artifício e a chegada do cami-
nhão do Papai Noel encerra-
ram a festa.

ALMG, com destaque para o 
uso de materiais reciclados. A 
concepção artística foi assina-
da pelo Instituto de Referên-
cia em Resíduos, em parceria 
com associações de catado-
res. A iniciativa reforça o com-
promisso da Assembleia com 
a sustentabilidade e a inclu-
são produtiva dos catadores. 
O presépio também foi conce-

ticiparam 19 corais com cerca 
de 300 vozes, que interpreta-
ram temas natalinos, peças 
clássicas e canções populares.

A Cantata teve as partici-
pações da Orquestra Opus, do 
cravista Antonio Carlos de Ma-
galhães, da soprano Andrea 
Peliccioni, do tenor Júlio César 
de Mendonça e do baixo Gian-
carlo de Souza. Também par-
ticiparam 17 regentes, entre 
os quais o maestro Guilherme 
Bragança, da ALMG.

O público se emocionou 
com a apresentação. “Achei 
maravilhoso, estou emocio-
nada. Queria que houvesse 
eventos como esse todos os 
dias”, afirmou a assistente so-
cial Marina Silva, de 68 anos.

O governador Alberto 
Pinto Coelho e o prefeito de 
Belo Horizonte, Marcio Lacer-
da, prestigiaram o espetáculo.
Iluminação – Com o término 
da Cantata, foram inaugura-
das a iluminação e a deco-
ração natalina da Praça da 
Assembleia e dos prédios da 

A tradicional Cantata de Na-
tal, a abertura da exposição 
Vila do Papai Noel e a inaugu-
ração de um presépio de Na-
tal, bem como da iluminação 
e da decoração natalina dos 
prédios da ALMG e da Praça 
da Assembleia, marcaram o 
início das comemorações do 
Natal, em Belo Horizonte, na 
noite de ontem. A decoração 
é feita basicamente de mate-
rial reciclado.

A inauguração do pre-
sépio, formado por 18 peças 
em escala humana, marcou o 
começo do evento, no Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira. O arcebispo me-
tropolitano de Belo Horizon-
te, dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, abençoou a insta-
lação, ao lado do presidente 
da ALMG, deputado Dinis Pi-
nheiro (PP). 

Dom Walmor aproveitou 
a ocasião para condenar a vio-
lência na sociedade brasileira 
e defender uma revisão em 
nosso modo de viver. “Que o 
tempo do Natal proporcione 
a todos um coração de paz, 
para que possamos construir 
um novo tempo”, disse.

Dinis Pinheiro afirmou 
ser necessário “redescobrir 
valores e princípios em busca 
de uma sociedade que possa 
vivenciar a conquista da paz”. 
Ele desejou a todos um Natal 
abençoado. 

O presépio tem inspira-
ção barroca, relacionada ao 
contexto das comemorações 
do bicentenário da morte de 
Aleijadinho. 

Estiveram presentes à 
cerimônia parlamentares da 
ALMG e outras autoridades.
Corais – Após a inauguração 
do presépio, o público pôde 
acompanhar a Cantata de Na-
tal, na Praça da Assembleia. 
Além do Coral da  ALMG, par-
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Sugestões populares sobre PPAG resultam 
em 82 emendas e 139 requerimentos

Das 226 sugestões popu-
lares levadas ao Parlamento 
mineiro, 168 foram apresenta-
das presencialmente, nas au-
diências de revisão do PPAG, 
e 58 foram apresentadas de 
forma virtual, por meio do 
Portal da Assembleia, uma no-
vidade deste ano. As PLEs tra-
mitam em turno único e, pelo 
Regimento Interno da ALMG, 
têm deliberação conclusiva da 
comissão. As PLEs analisadas 
nesta semana tratam de uma 
ampla gama de temas, de áre-
as como meio ambiente, saú-
de e educação.

traça um planejamento estra-
tégico da aplicação de recursos 
para quatro anos, sendo revi-
sado anualmente. Por isso, du-
rante sua tramitação, precisa 
estar alinhado com a previsão 
de gastos da LOA, que é anual. 
Muitos dos valores previstos 
nesta revisão do PPAG ain-
da podem sofrer alterações, 
mas a simples previsão dessas 
ações no plano abre a previsão 
legal para que o Poder Execu-
tivo possa, por outros meios, 
captar novos recursos para 
contemplar a demanda ex-
pressa pelos cidadãos.

Em duas reuniões anterio-
res da comissão já haviam sido 
analisadas 103 PLEs. Na tarde 
de ontem, a última parte des-
sas proposições, 32 no total, 
foi apreciada pelos deputados. 
Duas foram rejeitadas e 30 fo-
ram acolhidas. As emendas ao 
PPAG e à LOA, que tratam da 
aplicação de recursos da or-
dem de aproximadamente R$ 
34 milhões, ainda serão anali-
sadas pela Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (FFO) antes de serem 
votadas pelo Plenário.

Em linhas gerais, o PPAG 

47 emendas ao Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG), 35 emendas à Lei Or-
çamentária Anual (LOA) e 139 
requerimentos. Esse foi o sal-
do das três reuniões realizadas 
nesta semana pela Comissão 
de Participação Popular, pa-
ra analisar 135 propostas de 
ação legislativa (PLEs). Essas 
proposições são resultantes 
de 226 sugestões populares 
apresentadas nas audiências 
de revisão do PPAG 2012-2015 
para o exercício 2015. Das 135 
PLEs, apenas dez foram rejei-
tadas pelos deputados.

Servidores denunciam abandono na saúde
Guilherme Bergamini

Deputados ouviram denúncias de representantes de servidores sobre sucateamento da saúde

lotados na Cidade Adminis-
trativa são um exemplo disso. 
O local é distante, não ofere-
ce alimentação adequada e 
tem gerado casos crescentes 
de depressão e afastamentos 
por doenças”, acusou.

O parlamentar sugeriu 
providências a serem toma-
das pela comissão, entre as 
quais uma audiência com o 
Ministério Público, para rela-
tar esses problemas.

O deputado Durval Ângelo 
(PT) também se solidarizou com 
a causa dos servidores públicos 
estaduais da área de saúde.

equipamentos básicos para 
o atendimento dos pacien-
tes psiquiátricos. Ela também 
denunciou a falta de medica-
mentos, infraestrutura precá-
ria e carência de profissionais 
especializados.

Os servidores afirmam 
buscar diálogo com o governo 
do Estado, sem sucesso.
Estresse – Na opinião do de-
putado Rogério Correia, além 
de todos os problemas relata-
dos, os servidores estaduais 
vivem estressados pela sobre-
carga de trabalho e pelos bai-
xos salários. “Os funcionários 

A técnica de enferma-
gem do Hospital Regional de 
Barbacena, Joselma de Araú-
jo Fonseca, disse que os ser-
vidores da unidade estão em 
greve desde o dia 24 de ou-
tubro. Segundo ela, o estabe-
lecimento atende centenas 
de municípios na região, mas 
não conta com estrutura su-
ficiente e sofre com relações 
de trabalho irregulares.

A enfermeira do Centro 
Psíquico da Adolescência e 
da Infância (Cepai), Ana Cé-
lia Carneiro, disse que o es-
tabelecimento não oferece 

Problemas estruturais, co-
mo falta de equipamentos e 
medicamentos, e a baixa re-
muneração dos servidores da 
Fundação Hospitalar do Es-
tado (Fhemig) foram denun-
ciados ontem, em audiência 
pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. A reunião, soli-
citada pelo deputado Rogério 
Correia (PT), teve a presença 
de trabalhadores em greve.

A representante da Asso-
ciação Sindical dos Trabalha-
dores em Hospitais de Minas 
Gerais (Asthemg), Mônica 
Abreu, disse que os hospitais 
da Fhemig estão abandona-
dos. Segundo ela, cirurgias 
estão sendo canceladas, lei-
tos e berços estão inutiliza-
dos, há carência de profissio-
nais capacitados e a estrutura 
geral dos estabelecimentos é 
precária. “Não podemos es-
perar o próximo governo. A 
tristeza e o desespero são ro-
tina nos estabelecimentos da 
Fhemig”, alertou.

O coordenador-geral da 
Asthemg, Carlos Augusto Mar-
tins, reforçou as palavras da 
colega e salientou que as maio-
res vítimas da precariedade do 
sistema estadual de saúde são 
os pacientes. Ele relatou casos 
de mortes e agravamento de 
doenças nos hospitais por falta 
de estrutura e erros médicos. 
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Debatedores defendem volta de bebida
alcoólica e de ambulantes ao Mineirão

centivar o uso do transporte 
público”, disse. 

O deputado Paulo Lamac 
(PT) lembrou que já foram 
recolhidas assinaturas sufi-
cientes para a instalação de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) sobre o 
Mineirão e que muitas das 
questões abordadas durante 
a reunião poderão ser trata-
das também na CPI.

instituição para o estaciona-
mento de veículos.

A recente instalação de 
uma linha de ônibus que vai 
ao Mineirão por faixas ex-
clusivas, em dias de jogos, 
foi destacada pela gerente 
de Ação Regional Noroeste/
Pampulha, Maria Inês de 
Oliveira Franco. “As vagas de 
estacionamento serão sem-
pre limitadas; o objetivo é in-

e bebidas em dias de jogo. 
Dessa forma, ele acredita que 
os torcedores ficariam mais 
concentrados nesses locais, e 
não espalhados pelos bairros.

O secretário da Regional 
Pampulha, Humberto Pereira 
de Abreu Lima, disse que es-
tá sendo estudada a possibi-
lidade de um convênio com 
a UFMG para a utilização de 
alguns espaços do câmpus da 

Os representantes da Prefei-
tura de Belo Horizonte afir-
maram que medidas já estão 
sendo estudadas, e algumas 
já teriam começado a ser im-
plantadas, para amenizar os 
problemas. De acordo com o 
secretário municipal de Ser-
viços Urbanos, Pier Giorgio 
Filho, será lançada ainda este 
mês uma licitação para a ins-
talação de feiras de alimentos 

Prefeitura da Capital estuda medidas

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança Pública discutiu transtornos provocados por eventos no estádio

“Para o torcedor, todas as 
providências já foram toma-
das – para garantir a fluidez 
do trânsito, a segurança no 
estádio, tudo. Mas e o mora-
dor? Ele está pagando a con-
ta”, questionou o parlamentar.
Polícia – O comandante da 
17ª Companhia da Polícia Mi-
litar, capitão Ronaldo Sanglard 
Bastos, disse que o efetivo po-
licial precisa ser utilizado para 
conter tragédias e não conse-
gue resolver problemas me-
nores. “Faltando meia hora 
para o jogo, todo mundo quer 
entrar ao mesmo tempo, aí é 
preciso ir lá e conter a tragé-
dia anunciada”, afirmou. Ele 
defendeu o fim da proibição 
de venda de bebidas alcoóli-
cas no estádio, a fim de atrair 
os torcedores mais cedo para 
dentro do Mineirão e reduzir 
os problemas no entorno.

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) disse que foi 
favorável à proibição de bebi-
das alcoólicas no Mineirão há 
alguns anos e, apesar disso, 
apoia o retorno da venda ago-
ra. Ele sugeriu que as vendas 
sejam permitidas até o início 
do segundo tempo dos jogos.

Ricardo Henriques, as-
sessor de inteligência empre-
sarial e análise de risco do 
consórcio Minas Arena, que 
administra o Mineirão, disse 
que está sendo feito estudo 
para buscar uma esplanada 
mais atrativa no sentido de le-
var os torcedores para o cam-
po o mais cedo possível.

dos nas portas de garagens, 
torcedores urinando nas vias 
públicas, churrascos feitos 
em cima da grama, extorsão 
de flanelinhas, agressões ver-
bais e físicas”, listou o depu-
tado Sargento Rodrigues. Se-
gundo o parlamentar, esses 
atos são crimes, contraven-
ções penais ou infrações de 
trânsito, e precisam ser inibi-
dos. Ele mostrou fotos e um 
vídeo produzido pela equipe 
da ALMG a requerimento do 
parlamentar, horas antes do 
jogo entre Cruzeiro e Atléti-
co, para que ficassem claros 
os motivos da reclamação.

rua sem autorização e esta-
cionamento irregular de veí-
culos, entre outras coisas.

Os participantes da reu-
nião salientaram que, no 
passado, o Mineirão recebia 
um número maior de torce-
dores do que atualmente e, 
ainda assim, não havia esse 
tipo de transtorno. A reforma 
para que o estádio recebes-
se jogos da Copa do Mundo 
reduziu o número de vagas 
para veículos, o que teria le-
vado os torcedores a buscar 
estacionamento no interior 
dos bairros próximos.

“São carros estaciona-

O fim da proibição de venda 
de bebidas alcoólicas no Mi-
neirão e o retorno dos vende-
dores ambulantes ao entorno 
do estádio foram algumas 
das sugestões apresentadas 
para amenizar os problemas 
enfrentados pelos moradores 
da região em dias de jogos. 
As propostas foram apresen-
tadas ontem, em audiência 
pública da Comissão de Se-
gurança Pública. A requeri-
mento do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), a comissão 
discutiu denúncias de trans-
tornos na região, provocados 
pela realização de festas na 
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Falta de acordo entre base governista e 
oposição impede retomada de votações

a ausência dos parlamenta-
res. “Há cerca de 30 depu-
tados que não estão vindo 
ao Plenário, mas continuam 
recebendo seus salários”, 
afirmou. Ele defendeu o cor-
te do pagamento dos deputa-
dos que não comparecerem, 
conforme prevê o Regimento 
Interno. Rodrigues foi apoia-
do por Wander Borges (PSB) 
e João Leite (PSDB).

Adelmo Carneiro Leão (PT) 
disse que o Regimento Interno 
deve ser seguido à risca.

A deputada Liza Prado 
(Pros) e os deputados Arlen 
Santiago (PTB) e Elismar Pra-
do (PT) defenderam a aprova-
ção do PL 5.494/14.

deputado Rogério Correia (PT), 
vem sendo feita uma confusão 
proposital entre a ausência de 
deputados e a obstrução da 
pauta. “Obstrução não é sinô-
nimo de que não está havendo 
trabalho”, disse. Ele afirmou 
que a oposição não pode vo-
tar projetos apresentados pelo 
governo sem saber realmente 
do que se tratam.

O presidente da ALMG, 
Dinis Pinheiro (PP), fez um 
apelo para que os parlamen-
tares cheguem a um consen-
so. O deputado Hely Tarqüi-
nio (PV) foi outro a defender 
a retomada das votações. 

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) questionou 

suspensa para tentativa de 
entendimento entre gover-
nistas e oposicionistas.

De acordo com o depu-
tado Durval Ângelo (PT), para 
que haja votação, são neces-
sários esclarecimentos relati-
vos ao PL 5.494/14. O gover-
nador enviou dez emendas 
a esse projeto, as quais pro-
movem diversas alterações 
na legislação tributária do Es-
tado. “O jogo da democracia 
é assim. Não é no grito que 
vamos resolver o impasse”, 
declarou Durval Ângelo.

Os governistas alegam que 
a oposição está obstruindo a 
pauta, impedindo o prosse-
guimento das votações. Para o 

A falta de acordo entre a base 
governista e a oposição impe-
diu que o Plenário retomasse 
ontem a votação de projetos. 
Um dos principais pontos de 
discórdia é o Projeto de Lei (PL) 
5.494/14, do governador, que 
reduz a carga tributária sobre 
o álcool combustível. Também 
foram motivo de debates a 
obstrução da pauta e a ameaça 
de corte da remuneração dos 
deputados que se ausentarem 
das reuniões de Plenário. 

O impasse, que se es-
tende há algumas semanas, 
repetiu-se na manhã de on-
tem, na Reunião Extraordi-
nária, e à tarde, na Reunião 
Ordinária, que chegou a ficar 

ORADORES
Votações 1
A deputada Luzia Ferreira 
(PPS) destacou a necessidade 
de se retomarem as votações 
dos projetos que estão na or-
dem do dia do Plenário. Ela 
disse respeitar a obstrução, 
que faz parte do processo 
legislativo. Apesar disso, pa-
ra a parlamentar, são incom-
preensíveis as atitudes de 
parlamentares do PT e do 

PMDB, que, segundo ela, 
impedem a votação mesmo 
havendo projetos de interes-
se de trabalhadores. Luzia 
Ferreira informou que toda 
a bancada do seu partido se 
encontrava presente para 
discutir as questões da pauta. 
Em outro momento, ela sau-
dou as pessoas presentes nas 
galerias do Plenário e disse 
que todas as manifestações 

são importantes. Em aparte, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) afirmou que seu partido 
é favorável à votação do Pro-
jeto de Lei (PL) 5.165/2014, 
que beneficia servidores do 
Ministério Público. Segun-
do ele, para que a matéria 
seja votada, o projeto sobre 
a redução do ICMS sobre o 
etanol deve ser retirado da 
pauta de votações.

Balanço
O deputado Luiz Henrique 
(PSDB) ressaltou que, ape-
sar de não ter sido reeleito, 
agradece a votação que ob-
teve nas últimas eleições. 
Ele fez um balanço do man-
dato, destacando que sua 
atuação se concentrou, so-
bretudo, no Vale do Jequiti-
nhonha. Em seu pronuncia-
mento, o parlamentar citou 

diversas iniciativas das quais 
participou. Luiz Henrique 
destacou que foi relator do 
Projeto de Lei (PL) 3.948/13, 
que tratou da absorção das 
fundações educacionais de 
ensino superior associadas 
à Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg) e 
que se tornou lei. Ele disse 
que essa ação engrandeceu 
a instituição de ensino. Em 

aparte, o deputado Wan-
der Borges (PSB) explicou 
que não é possível pedir 
urgência para votação do 
PL 5.165/14, que beneficia 
servidores do Ministério Pú-
blico, neste momento. Tam-
bém em aparte, o deputado 
Bosco (PTdoB) parabenizou 
o trabalho desempenhado 
pelo parlamentar Luiz Hen-
rique durante seu mandato.

Votações 2
O deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) destacou a impor-
tância de se votarem os pro-
jetos que estão na ordem do 
dia do Plenário. Ele disse que 
os parlamentares que com-
põem o bloco de oposição 
ao governo do Estado utili-
zam diferentes instrumentos 
regimentais para impedir a 
realização das votações dos 

projetos. Para o deputado, as 
objeções devem ser demons-
tradas com o voto e não com 
a interrupção do trabalho do 
Poder Legislativo. Gustavo 
Valadares citou a relevância 
de se apreciar o Projeto de 
Lei (PL) 5.494/14, que reduz 
o ICMS sobre o etanol. Ele 
disse que os parlamentares 
da oposição não querem 
apreciar esse projeto, alegan-

do desconhecer os impactos 
dessa aprovação. O deputado 
salientou, ainda, que todos 
os estados do Brasil vivem 
uma situação de dificuldade 
financeira. Em aparte, o de-
putado Rogério Correia (PT) 
disse que muitos projetos são 
apresentados pelo PSDB co-
mo uma forma de revanchis-
mo por causa dos resultados 
das últimas eleições.

PLENÁRIO
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.494/14

Do governador. Altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado, a fim de reduzir a carga tributária sobre o álcool e 
aumentar a da gasolina. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 142
Do governador. Proposição de lei altera a Lei Complementar 59, de 
2001, que trata da organização judiciária do Estado. Votação em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 143
Do governador. Proposição de lei altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público. Votação 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.287
Do governador. Proposição de lei altera os limites da Estação Ecológica 
de Arêdes. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.289
Do governador. Proposição de lei fixa o percentual da revisão anual 
dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.295
Do governador. Proposição de lei autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Carlos Chagas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.306
Do governador. Proposição de lei assegura a alunos da rede estadual 
de educação o direito de observar o período de guarda religiosa. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.336
Do governador. Proposição de lei acrescenta dispositivo à Lei 13.408, 
de 1999, que dispõe sobre a denominação de próprio público do Esta-
do. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.337
Do governador. Proposição de lei acrescenta dispositivos à Lei 18.031, 
de 2009, com o objetivo de proibir a incineração de resíduos. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.352
Do governador. Proposição de lei altera prazo previsto na Lei 19.451, 
de 2011, que autoriza o IEF a doar imóvel a Pará de Minas. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

PEC 47/13
Dos deputados Jayro Lessa, Sargento Rodrigues e outros. Veda, na elei-
ção da Mesa, a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. 
Votação em 2º turno

PEC 57/13
Do deputado Anselmo José Domingos e outros. Prevê a possibilidade 
de PEC de iniciativa popular. Votação em 1º turno

PEC 63/13
Do deputado Fábio Cherem e outros. Propõe a autorização do orça-

mento impositivo em relação às emendas parlamentares. Discussão 
em 1º turno

PEC 67/14
Do deputado Antônio Carlos Arantes e outros. Altera o art. 212 da 
Constituição do Estado, a fim de fixar percentual de recursos para o 
financiamento da pesquisa agropecuária. Discussão em 1º turno

PEC 69/14
Do deputado Lafayette de Andrada e outros. Dispõe sobre a efetivação 
de servidores admitidos sem concurso por meio da Lei Complementar 
100, de 2007. Discussão em 1º turno

PL 5.327/14
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder Judiciário. Discus-
são em turno único

PL 5.348/14
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
da ALMG. Discussão em turno único

PREs 5.604 a 5.609/14
Da FFO. Ratificam convênios sobre o ICMS celebrados no âmbito do 
Confaz. Discussões em turno único

PLC 45/13
Do deputado Gustavo Perrella. Altera a Lei Complementar 89, de 2006, 
a fim de incluir no Colar Metropolitano de BH o município de Jequitibá. 
Discussão em 1º turno

PL 755/11
Do deputado Wander Borges. Institui o Dia Estadual de Combate aos 
Maus-Tratos Contra os Idosos. Discussão em turno único

PL 427/11
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre a fiscalização da venda 
de ingressos por cambistas. Discussão em 2º turno

PL 873/11 
Do deputado Inácio Franco. Dispõe sobre a integração de considera-
ções ambientais nas licitações e nos contratos do Estado. Discussão 
em 2º turno

PL 2.710/11
Do deputado Doutor Wilson Batista. Institui o Programa de Cirurgia 
Plástica Reconstrutiva da Mama. Discussão em 2º turno

PL 5.165/14
Do procurador-geral de justiça. Fixa o percentual de revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público. Discus-
são em 2º turno

PL 575/11 
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Dispõe sobre o controle da repro-
dução de cães e gatos. Discussão em 1º turno

PL 797/11
Do deputado Carlos Pimenta. Torna obrigatória a manutenção de pro-
fissional treinado em primeiros socorros nos eventos do Estado. Dis-
cussão em 1º turno

ORADORES

Votações 3
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) disse estar 
envergonhado porque a As-
sembleia Legislativa não vo-
tou nada nos últimos meses. 
O deputado enfatizou que as 
lideranças devem dialogar 
para que o trabalho avance 
na ALMG. Ele afirmou que 
existem muitos projetos de 
lei importantes em pauta e 

que precisam ser aprecia-
dos e citou como exemplos 
matéria, de sua autoria, que 
determina aplicação de re-
cursos na pesquisa agropecu-
ária, e também o Projeto de 
Lei (PL) 5.494/14, do gover-
nador, que reduz o imposto 
sobre o etanol. Na opinião 
de Arantes, apesar de o go-
verno federal ter inicialmen-
te estimulado investimentos 

no biodiesel e no etanol, as 
ações foram interrompidas 
porque não interessam à Pe-
trobras. De acordo com ele, 
quem investiu nesses com-
bustíveis teve problemas. 
Para o deputado, o projeto 
pode amenizar essa situação. 
Em aparte, o deputado Arlen 
Santiago (PTB) disse que seu 
partido está presente e quer 
que as votações ocorram.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Miudinhos – Centro de 
Educação Infantil, de Belo Horizonte

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar 

pareceres sobre 11 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.495/14 (1º turno), do governador, que dispõe sobre a carreira de 
agente de segurança prisional

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Miudinhos – Centro de 
Educação Infantil, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, as condições atuais de abastecimento público e 
de segurança hídrica no Estado, além da situação dos comitês de bacias 
hidrográficas. Requerimento: deputados Almir Paraca, Pompilio Canavez 
e Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.436/12 (1º turno), do deputado Délio Malheiros, que altera 
a Lei 15.979, de 2006, a qual cria a Estação Ecológica do Cercadinho

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Centro de Integração Em-

presa-Escola. Requerimento: deputado Duarte Bechir

PL 3.204/12
Do deputado Célio Moreira. Cria o Livro de reclamações dos consumi-
dores. Discussão em 1º turno

PL 3.507/12
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos no Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar. 
Discussão em 1º turno

PL 3.775/13
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Ca-
pelinha. Discussão em 1º turno

PL 4.170/13
Do deputado Sargento Rodrigues. Altera a Lei 18.185, de 2009, para 
ampliar contratos de agentes penitenciários. Discussão em 1º turno

PL 4.743/13
Do deputado Carlos Pimenta. Dispõe sobre a alteração dos limites do 
Parque Estadual Alto Cariri. Discussão em 1º turno

PL 4.834/14
Do deputado Bonifácio Mourão. Dispõe sobre o plantio obrigatório de 
árvores em empreendimentos imobiliários subsidiados ou financiados 
por recursos do governo do Estado. Discussão em 1º turno

PL 4.961/14
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Autoriza o Executivo a doar 

imóvel a Monte Alegre de Minas. Discussão em 1º turno
PL 5.131/14

Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Autoriza o Executivo a doar 
imóvel a Tupaciguara. Discussão em 1º turno

PL 5.196/14
Do deputado Célio Moreira. Altera a Lei 20.304, de 2012, que auto-
riza o Executivo a doar imóvel a Presidente Juscelino. Discussão em 
1º turno

PL 5.205/14
Do deputado Sávio Souza Cruz. Dá nova redação à Lei 18.707, de 
2010, que autoriza o Executivo a doar imóvel à Uemg. Discussão em 
1º turno

PL 5.245/14
Do deputado Lafayette de Andrada. Altera a Lei 15.082, de 2004, que 
dispõe sobre rios de preservação permanente. Discussão em 1º turno

PL 5.294/14
Do deputado Dinis Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel a Itaúna. Discussão em 1º turno

PL 5.591/14
Do governador. Altera a Lei 15.293, de 2004, que institui as carreiras 
da educação básica, e a Lei 15.301, de 2004, que institui as carreiras do 
grupo de atividades de defesa social. Discussão em 1º turno

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Violência nas escolas 
 1h30 Repórter Assembleia 
 2h Pensando em Minas – Jurisdição Constitucional do Processo 

Legislativo 
 3h25 Palestra – Reforma Política: finalidade, alternativas e 

consequências para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci
 5h30 Estado de Direito – Programa da Associação Mineira do 

Ministério Público 
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4 (Saiba 

o básico sobre as leis orçamentárias)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder – Político Clodesmidt Riani
 7h30 Repórter Assembleia 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O valor histórico de Aleijadinho
 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 
 12h Assembleia Debate – Parto humanizado 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4 (Saiba 

o básico sobre as leis orçamentárias)
 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder – Político Clodesmidt Riani
 19h Panorama – O valor histórico de Aleijadinho
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 20h Assembleia ao Vivo – Reunião Especial (Homenagem aos 35 

anos do Centro de Integração Empresa-Escola de MG)
 22h Repórter Assembleia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Sala de Imprensa (inédito) – Nova equipe econômica 

• programação sujeita a alterações

ORDEM DO DIA (cont.)


