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Também será realizada a en-
trega simbólica do pagamen-
to de dois semestres da bolsa 
aos catadores. “A bolsa-reci-
clagem deve ser entendida 
não como um prêmio ou sim-
ples pagamento, mas como 
o reconhecimento do poder 
público e da sociedade ao 
valor do trabalho que esses 
cidadãos mineiros desenvol-
vem”, afirma Dinis Pinheiro.

objetivo de incentivar a rein-
trodução de materiais reciclá-
veis em processos produtivos, 
com vistas à redução da utili-
zação de recursos naturais e à 
inclusão social dos catadores.

Na solenidade, será 
apresentada uma pesqui-
sa do CMRR, com os resul-
tados dos impactos social, 
econômico e ambiental do 
programa Bolsa-Reciclagem. 

A bolsa-reciclagem é fruto 
de um projeto de lei de autoria 
do presidente da Assembleia, 
deputado Dinis Pinheiro (PP), 
que deu origem à Lei 19.823, 
de 2011. Trata-se de um in-
centivo financeiro a catado-
res de material reutilizável e 
reciclável no Estado, transfe-
rido semestralmente para as 
cooperativas e repassado aos 
trabalhadores. A bolsa tem o 

Uma Reunião Especial 
de Plenário comemora hoje, 
a partir das 10 horas, os dois 
anos do programa Bolsa-Re-
ciclagem. A solenidade inte-
gra a programação da Sema-
na Mineira de Redução de 
Resíduos, que vai até sexta 
(22) e é promovida pelo Cen-
tro Mineiro de Referência 
em Resíduos (CMRR), parcei-
ro da ALMG na homenagem.

Assembleia Legislativa comemora hoje
dois anos do programa Bolsa-Reciclagem

Solenidade marca Dia do Barroco e abre 
bicentenário de morte de Aleijadinho

entre outros, a artista plástica 
Yara Tupynambá, a presiden-
te do Instituto Cultural Flávio 
Gutierrez, Ângela Gutierrez, a 
historiadora Cristina Ávila e o 
secretário de Turismo, Agos-
tinho Patrus Filho.

A curadoria será auxilia-
da por uma comissão ges-
tora, da qual farão parte os 
deputados Alencar da Silveira 
Jr. (PDT) e Elismar Prado (PT).

mile do livro Cantaria barroca, 
de 1975, também de Ávila; e 
de carimbo e selo comemora-
tivos dos Correios, em home-
nagem a Aleijadinho.

Também foi empossada 
a comissão curadora respon-
sável pelas comemorações 
do bicentenário de morte do 
artista, presidida pela secre-
tária de Cultura, Eliane Par-
reiras. Integram a comissão, 

terão a oportunidade de ver 
de perto a beleza do barro-
co mineiro. Anastasia ainda 
comparou a genialidade de 
Aleijadinho à dos mestres 
renascentistas italianos.
Comissão –  Na solenidade de 
ontem, houve o lançamento 
do último número da revista 
Barroco, criada pelo poeta e 
ensaísta mineiro Affonso Ávi-
la, falecido em 2012; do fac-sí-

A Assembleia Legislativa 
comemorou ontem, em Reu-
nião Especial de Plenário, pe-
la primeira vez, o Dia do Bar-
roco Mineiro. A solenidade 
também abriu as celebrações 
do bicentenário de morte de 
Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho, o principal no-
me dessa corrente artística. 
Tanto a data quanto as co-
memorações do bicentená-
rio foram instituídas pela Lei 
20.470, de 2012, oriunda de 
projeto de lei do presidente 
da Assembleia, deputado Di-
nis Pinheiro (PP). 

Em seu pronunciamento, 
Dinis Pinheiro afirmou que o 
objetivo é dar a Aleijadinho 
o devido reconhecimento 
popular. “Nosso desafio é 
fazer com que todo mineiro, 
sobretudo o cidadão mais 
simples, possa conhecer e 
admirar essa obra imortal”, 
declarou o presidente.

O governador Antonio 
Anastasia disse que as co-
memorações ocorrem em 
boa hora, uma vez que mi-
lhares de turistas brasileiros 
e estrangeiros visitarão o 
Estado no ano que vem, por 
causa da Copa do Mundo, e 

Raíla Melo

O Dia do Barroco Mineiro foi comemorado, pela primeira vez, em Reunião Especial de Plenário
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uma arma de grosso calibre 
para a mulher de Cláudio, por 
ela ter estacionado num local 
irregular. “Quando eu disse 
que era advogado, ele explo-
diu e passou a me destratar 
descontroladamente”, decla-
rou Cláudio.

Diversas outras denún-
cias foram apresentadas na 
reunião.

O comandante do 42º 
Batalhão de Polícia Militar, 
de Curvelo, tenente-coronel 
Enicodemos Lopes do Nas-
cimento, admitiu que esse 
tipo de abordagem é esti-
mulado pelo próprio coman-
do da PM. Ele salientou que 
somente no momento da 
abordagem o policial poderá 
saber se o suspeito é ou não 
um infrator. 

Durval Ângelo afirmou que 
vai solicitar que uma equipe 
da Corregedoria da PM visite 
a cidade para apurar os casos 
apresentados. “Estou vendo 
que o problema não é só do 
cabo Mendes e do soldado Al-
meida; o problema é de todo o 
comando da cidade”, criticou.

Segundo o soldado, eles 
foram atender à solicitação 
de um funcionário do banco, 
uma vez que o servidor era es-
tranho na cidade e estava pró-
ximo a um estabelecimento 
comercial que havia sido as-
saltado recentemente. “Mas 
chegamos com a arma apon-
tada para o chão”, disse o po-
licial, justificando que faz esse 
tipo de abordagem porque 
precisa defender sua própria 
vida e proteger sua família.

A explicação irritou o 
presidente da comissão, de-
putado Durval Ângelo (PT). 
O parlamentar lembrou que 
o juramento dos policiais mi-
litares é de proteger o cida-
dão, e não, primeiramente, a 
própria família.

O advogado Cláudio 
Henrique Caldeira afirmou 
que chegou a ser preso e 
humilhado pelo cabo Rogé-
rio Mendes em setembro 
passado, ao visitar a cidade 
por ocasião do casamento 
de um amigo. Na época, ele 
reclamou da truculência do 
policial, que teria apontado 

cidade, entre as quais o servi-
dor da ALMG Alex Sander Lara. 
Presente à reunião, o soldado 
Thiago Almeida negou os ex-
cessos e justificou que, no in-
terior, é comum “ter gente que 
acha que manda na PM”.

Alex Sander Lara explicou 
que chegou à cidade para par-
ticipar da audiência pública e, 
enquanto aguardava um co-
lega em frente a uma agência 
bancária, foi abordado pela du-
pla de policiais, que chegaram 
de arma em punho.

Abuso de poder e trucu-
lência. Essas foram as denún-
cias contra dois policiais milita-
res de Felixlândia (Região Cen-
tral), apresentadas ontem em 
audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos, realizada 
no município.

O cabo Rogério Gonçalves 
Mendes e o soldado Thiago Al-
meida, do 4º Pelotão da 218ª 
Companhia da Polícia Militar 
em Felixlândia, foram acusados 
de fazer abordagens violentas 
contra pessoas que estavam na 

Policiais são acusados de truculência

Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncias 

Ricardo Barbosa

região, esse benefício pode 
fomentar novos talentos. 

Na audiência, represen-
tantes da área de cultura 
pediram auxílio para a re-
abertura do Cine Brasil de 
Caratinga.

ção de dinheiro na economia 
é importante para ampliar o 
apoio à cultura local, que tem 
como principal dificuldade a 
ausência de recursos. Por es-
se motivo, segundo ele, além 
de incentivar os artistas da 

e shows ou compra de livros. 
Os cartões não têm prazo de 
validade e os recursos são 
cumulativos. O trabalhador 
que recebe um salário-míni-
mo terá desconto de 2% em 
sua folha de pagamento. O 
índice é progressivo, até o li-
mite de 10%, de acordo com 
a faixa salarial.

A transferência desse re-
curso, segundo o deputado 
Elismar Prado (PT), é essencial 
para melhorar o acesso da po-
pulação brasileira à cultura. O 
parlamentar acrescentou que 
é necessária a adesão das em-
presas ao programa. No Brasil, 
há cerca de 42 milhões de tra-
balhadores aptos a receber o 
benefício atualmente.

De acordo com o prefei-
to de Caratinga, Marco Antô-
nio Ferraz Junqueira, a inje-

A ampliação do acesso à 
cultura e o estímulo à econo-
mia local foram destacados 
como possíveis resultados da 
Lei Federal 12.761, de 2012, 
que instituiu o vale-cultura. 
Essa é a opinião dos partici-
pantes de audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Cultura, em Caratinga 
(Vale do Rio Doce). A reunião 
teve o objetivo de debater 
a norma e a implantação do 
benefício, que já teve sua dis-
tribuição iniciada na semana 
passada.

De acordo com a lei, o 
trabalhador que receber até 
cinco salários-mínimos por 
mês, ou seja, R$ 3.390,00, 
tem direito a um vale de R$ 
50,00 para a aquisição de 
produtos e serviços culturais, 
como ingressos para cinema 

Participantes de audiência apontam 
vantagens na implantação do vale-cultura 

Caratinga foi palco de discussão sobre o benefício

Guilherme Bergamini
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me determina a Lei Federal 
12.587, de 2012, que instituiu 
as diretrizes da Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana.

O prefeito de Conselheiro 
Lafaiete, Ivar de Almeida Cer-
queira Neto, concordou que o 
planejamento é essencial, mas 
disse que os prazos impostos 
aos municípios são curtos e os 
recursos são poucos.

o carro em casa e a utilizarem 
o transporte coletivo. 

O objetivo da Agenda 
com os Municípios é sensibili-
zar autoridades municipais e a 
população para a importância 
de se construir um plano de 
mobilidade urbana. Até 2015, 
os municípios com mais de 
20 mil habitantes serão obri-
gados a ter o plano, confor-

atividade é parte do fórum 
técnico Mobilidade Urbana, 
realizado pela Assembleia Le-
gislativa ao longo deste ano.

Paulo Lamac destacou que 
o desafio dos gestores públicos 
vai além da realização de obras 
viárias e do cumprimento da 
legislação, pois também é pre-
ciso criar condições para con-
vencer as pessoas a deixarem 

A discussão sobre mo-
bilidade urbana não é nova, 
mas agora se tornou urgente 
no Brasil. A afirmação é do 
deputado Paulo Lamac (PT), 
que conduziu os debates no 
evento Agenda com os Mu-
nicípios: Construindo Planos 
Municipais de Mobilidade Ur-
bana, ontem, em Conselheiro 
Lafaiete (Região Central). A 

Transporte público é desafio de gestores
MOBILIDADE URBANA

reajustar o subsídio conforme 
o aumento concedido ao piso 
nacional da categoria, de 7,5%.

A FFO ainda deu parecer 
pela aprovação, em 1º turno, 
do PL 3.507/12, do Tribunal 
de Justiça, que dispõe sobre a 
criação e a transformação de 
cargos na Secretaria do Tribu-
nal de Justiça Militar e nas Se-
cretarias de Juízo Militar.

Complementar 100, de 2007. 
O relatório foi aprovado 

em 1º turno, com o voto con-
trário dos deputados Sávio 
Souza Cruz (PMDB) e Rogério 
Correia (PT), segundo os quais, 
da forma como está, o projeto 
vai agravar a situação dos pro-
fissionais de educação. 

As emendas da oposição 
buscavam, entre outras coisas, 

O parecer do deputado 
Lafayette de Andrada (PSDB) 
foi favorável apenas à emen-
da n° 10 ao substitutivo nº 1 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). De acordo com 
o relator, o intuito da emenda 
é explicitar a restauração da 
possibilidade de progressão 
para os servidores da educa-
ção básica efetivados pela Lei 

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) manifestou-se ontem 
contra emendas da oposição 
(de nºs 2 a 9) ao Projeto de Lei 
(PL) 4.647/13, do governador, 
que reajusta em 5% o subsí-
dio das carreiras da educação 
básica. A matéria, agora, será 
encaminhada para discussão 
em Plenário.

FFO dá parecer contrário a emendas

Projeto que unifica a gestão do solo
metropolitano preocupa municípios

sidade de deslocamento e 
pensar nisso em função da 
ocupação do solo”, declarou. 

Miranda destacou ou-
tros temas importantes para 
a discussão, como habitação, 
meio ambiente e conflitos de 
zoneamento. 

O PL 3.078/12 tramita 
em 1º turno na ALMG. 

tilhada. O projeto de lei está 
aberto às contribuições de 
todos os cidadãos”, afirmou 
Sandro Miranda.

Ele deu o exemplo da 
mobilidade urbana para res-
saltar a importância da ges-
tão metropolitana. “Alargar 
as vias não é mais a solução. 
Precisamos reduzir a neces-

cidir seus destinos. Para 
tranquilizar os presentes na 
audiência pública, o depu-
tado Paulo Lamac adiantou 
que deve ser apresentado 
um substitutivo à proposi-
ção, o qual reunirá todas as 
sugestões recebidas. “Esta-
mos fazendo algo importan-
te e inédito entre os estados 
brasileiros, mas essa inicia-
tiva deve ser fruto de uma 
construção coletiva, sem im-
posições”, destacou Lamac. 

A deputada Luzia Ferrei-
ra (PPS) lembrou a importân-
cia da discussão na Assem-
bleia para se chegar a solu-
ções de consenso. “Há uma 
profunda integração e tudo o 
que acontece em uma cidade 
impacta na outra. O desafio 
é conciliar a gestão metropo-
litana respeitando a autono-
mia de cada um”, avaliou.

“O Estado não quer en-
trar em uma disputa jurídica, 
mas quer, sim, uma constru-
ção participativa e compar-

O Projeto de Lei (PL) 
3.078/12, do governador, 
que trata da gestão unificada 
do solo metropolitano, não 
fere a autonomia dos mu-
nicípios, pois será fruto de 
uma construção participativa 
e compartilhada. A afirma-
ção foi feita pelo diretor de 
Regulação Metropolitana da 
Agência de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (Agência 
RMBH), Sandro Veríssimo 
de Miranda, um dos deba-
tedores na audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Assuntos Municipais 
e Regionalização. A reunião 
atendeu requerimento dos 
deputados Paulo Lamac (PT), 
Luzia Ferreira (PPS), Durval 
Ângelo (PT), Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) e Pompilio 
Canavez (PT).

A tramitação do PL 
3.078/12 tem preocupado 
os municípios, que temem 
perder a capacidade de de-

Deputados ouviram sugestões sobre o projeto

Sarah Torres 
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Congregação Mariana recebe homenagem
Em Reunião Especial de 

Plenário realizada na quinta-
-feira (14), a Assembleia Le-
gislativa homenageou os 450 
anos de fundação da Congre-
gação Mariana e os 70 anos da 
Federação das Congregações 
Marianas da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. A solenidade 
ocorreu a requerimento do de-
putado Fred Costa (PEN).

Em seu discurso, o parla-
mentar destacou a história da 
congregação e a sua importân-
cia social. “Presente em mais de 
130 países, a Congregação Ma-
riana tem como missão a pro-

moção da fé, da justiça e do diá-
logo, em busca da dignidade do 
ser humano”, disse. Fred Costa 
ressaltou, também, o trabalho 
humanitário da instituição em 
hospitais e prisões, assim como 
o cuidado com os pobres.

A presidente da Federação 
das Congregações Marianas 
da Arquidiocese da Capital, Si-
mone Cristine Lopes, destacou 
a força da fé católica. Ela e o 
ex-presidente da Congregação 
Mariana da Arquidiocese de 
BH, Raimundo dos Santos, re-
ceberam do deputado Fred 
Costa placas alusivas à ocasião.

REUNIÃO ESPECIAL

Ricardo Barbosa

de Sindicatos das Carreiras 
da Administração Tributária, 
Sarah Campos.

Weliton Prado e Bernar-
do Vasconcellos, autores da 
emenda nº 2 à PEC, expli-
caram que ela traz adequa-
ções ao texto, de forma a 
deixar claro que a lei com-
plementar que estabelecerá 
normas gerais aplicáveis às 
administrações tributárias 
deverá dispor sobre as car-
reiras já existentes.

Os deputados Lafayette 
de Andrada (PSDB) e Sebas-
tião Costa (PPS) estiveram 
presentes à reunião.

legiar uma carreira em detri-
mento das outras, na regula-
mentação da proposta.

“Grupos corporativistas 
estão tentando se aproveitar 
da PEC para ganhar espaço, 
ter poder, acabar com carrei-
ras com mais de um século 
de existência”, disse o presi-
dente do Sindicato dos Técni-
cos em Tributação de Minas, 
Marcos Vinícius Bolpato.

“A minuta do Encat com 
a proposta de lei comple-
mentar que regulamentaria 
a PEC traz risco de exclusão 
de carreiras”, afirmou a advo-
gada da Federação Brasileira 

tor fiscal da Receita.
Os deputados federais 

Bernardo Vasconcellos (PR-
-MG) e Weliton Prado (PT-
-MG), que solicitaram a 
reunião, explicaram aos par-
ticipantes que o objetivo da 
audiência era colher subsí-
dios que possam embasar o 
parecer a ser apresentado 
pelo relator da proposta, o 
deputado federal Rogério 
Peninha (PMDB-SC).

Os parlamentares procu-
raram tranquilizar os fiscais, 
defendendo a reivindicação 
de que a norma deve englo-
bar todos os servidores do 
fisco.“Estou convicto de que 
essa PEC não pode ser a da 
exclusão. Ela deve, isso sim, 
é valorizar todas as carreiras 
da administração tributária”, 
afirmou Weliton Prado.

Representantes de diver-
sas associações e sindicatos 
de servidores defenderam a 
PEC como uma maneira de 
organizar a administração 
tributária e, principalmente, 
oferecer instrumentos para 
que eles exerçam suas fun-
ções de forma transparente 
e sem ingerências políticas 
e econômicas. No entanto, 
apontaram o risco de se privi-

A Assembleia Legislativa 
sediou ontem a sexta de uma 
série de audiências regionais 
promovidas pela Câmara dos 
Deputados para discutir a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) Federal 186-
A/07, que confere autonomia 
administrativa, financeira e 
funcional à administração tri-
butária da União, dos Estados 
e dos municípios. Sindicatos 
representantes de servidores 
do fisco (Receitas Federal, 
Estaduais e Municipais) mos-
traram-se preocupados com 
a possibilidade de extinção 
de algumas carreiras.

A PEC também deter-
mina que uma lei comple-
mentar vai definir as normas 
aplicáveis a essas adminis-
trações tributárias, dispon-
do sobre direitos, deveres, 
garantias e prerrogativas da 
carreira. É daí que vem a 
apreensão da categoria.

Recentemente, no En-
contro Nacional de Coorde-
nadores e Administradores 
Tributários Estaduais (Encat), 
foi apresentada uma propos-
ta de conteúdo para essa lei 
complementar. Nela, é suge-
rida a fusão de todas as car-
reiras em uma única, de audi-

Servidores fiscais temem que aprovação
de PEC resulte na extinção de carreiras

Câmara dos Deputados promoveu debate na ALMG

Pollyanna Maliniak
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PEC 31/12

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros. Acrescenta o art. 244-A 
à Constituição, para tornar dever do Estado a execução de ações de 
mobilidade urbana. Votação em 2º turno

PL 4.352/13
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Votação em 
turno único

PREs 4.458, 4.487 e 4.521/13
Da FFO. Ratificam convênios celebrados no âmbito do Conselho Na-
cional de Política Fazendária. Votação em turno único

PL 615/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Estabelece diretrizes para a política 
estadual de petróleo e gás natural. Votação em 2º turno

PL 690/11
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a criação do Selo Verde de 
controle e redução do esgotamento sanitário. Votação em 2º turno

PL 732/11
Do deputado Antônio Carlos Arantes. Institui o Sistema Estadual para Pre-
venção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais. Votação em 2º turno

PL 2.176/11
Do deputado Leonardo Moreira. Disciplina a venda eletrônica de produ-
tos e serviços por meio de sites de compra coletiva. Votação em 2º turno

PL 2.504/11
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a comercialização e a 
distribuição de canudos plásticos. Votação em 2º turno

PL 2.580/11
Do deputado Pompilio Canavez. Institui políticas públicas de equidade 
de gênero. Votação em 2º turno

PL 3.704/13
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a afixação de cartazes nas 
casas lotéricas informando sobre a proibição da venda de bilhetes 
lotéricos a crianças e adolescentes. Votação em 2º turno

PL 3.977/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Carmo do Rio 
Claro. Votação em 2º turno

PL 3.978/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Paineiras. Vota-
ção em 2º turno

PL 4.037/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Juiz de Fora. 
Votação em 2º turno

PL 4.038/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Contagem. 
Votação em 2º turno

PL 4.039/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Palma. Votação 
em 2º turno

PL 4.107/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Presidente Ole-
gário. Votação em 2º turno

PL 4.108/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Conceição da 
Aparecida. Votação em 2º turno

PL 614/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a reverter 
imóvel a Ipuiuna. Votação em 1º turno

PL 1.066/11
Do deputado Dinis Pinheiro. Institui o Estatuto de Museus. Votação 
em 1º turno

PL 3.365/12
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pieda-
de de Ponte Nova. Votação em 1º turno

PL 3.666/12
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Jacutinga. Votação em 1º turno

PL 3.782/13
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel 

a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 1º turno
PL 3.813/13

Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Luz. Votação em 
1º turno

PL 3.814/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pitangui. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.816/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Uberlândia. 
Votação em 1º turno

PL 3.817/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Quartel Geral. 
Votação em 1º turno

PL 3.818/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pitangui. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.819/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Guarani. Votação 
em 1º turno

PL 3.876/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Três Corações. 
Votação em 1º turno

PL 3.877/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Guarani. Votação 
em 1º turno

PL 3.902/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pirapora. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.903/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Matipó. Votação 
em 1º turno

PL 4.189/13
Do governador. Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. Votação 
em 1º turno

PL 4.231/13
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Ibitiúra de Minas. Votação em 1º turno

PL 4.647/13
Do governador. Reajusta o subsídio das carreiras da educação básica. 
Votação em 1º turno

PEC 59/13
Do governador. Altera o § 1º do art. 128 da Constituição, para res-
tringir o recrutamento do advogado-geral do Estado ao quadro de 
procuradores da advocacia pública. Discussão em 1º turno

Veto Parcial à Proposição de Lei 21.845
Do governador. Proposição de lei dispõe sobre as políticas florestal e 
de proteção à biodiversidade. Discussão em turno único

PLC 53/13
Do governador. Institui o Regime de Previdência Complementar para 
os servidores públicos estaduais. Discussão em 1º turno

PLC 54/13
Do governador. Altera a Lei Complementar 64, de 2002, que institui 
o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores 
públicos estaduais. Discussão em 1º turno

PL 1.651/11
Do deputado Luiz Henrique. Reconhece o Instituto Histórico e Geográ-
fico como órgão consultivo oficial do Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.968/11
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a Conselheiro Lafaiete. Discussão em 2º turno

PL 3.841/13
Do deputado Gustavo Valadares. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
ao município de Astolfo Dutra. Discussão em 2º turno

PL 3.874/13
Do governador. Dispõe sobre o processo de designação, a avaliação 
de desempenho e o prêmio de produtividade na área de vigilância em 
saúde. Discussão em 2º turno

PL 3.900/13
Do deputado Rogério Correia. Autoriza o DER a doar imóveis a São 
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ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLEIA
 0h Memória e Poder – Serafim Jardim, fundador da Casa de Juscelino
 1h Segunda Musical – Violonista Celso Faria
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Palestra – A função judicial no direito internacional contempo-

râneo, com Antônio Augusto Cançado Trindade
 4h10 Formação do Povo Mineiro – Minas Gerais na contemporanei-

dade: fronteira regional e identidade mineira, com João Batista 
de Almeida

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais: Teleaula 12 (O 
governo provisório e a Constituinte Mineira de 1891: bicamera-
lismo, centralização e restrição à cidadania)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate – Estradas mineiras

 7h30 Repórter Assembleia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Tuberculose   
 9h Assembleia ao Vivo – Reunião Especial em comemoração aos 

dois anos da política do bolsa-reciclagem
 12h30 Via Justiça – Polêmica das biografias
 

 13h Mundo Político
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais: Teleaula 12 (O 

governo provisório e a Constituinte Mineira de 1891: bicamera-
lismo, centralização e restrição à cidadania)

 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: 

Assembleia Debate – Estradas mineiras
 19h Panorama – Tuberculose   
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 19h55 Trabalho de Base
 20h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário
 21h Memória e Poder – Serafim Jardim, fundador da Casa de Juscelino
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – enaltecer o trabalho de 

policiais civis que participaram de operação contra assaltantes de caixas 
eletrônicos. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Reunião Especial (Plenário) – comemoração dos dois anos da bolsa-reci-

clagem. Requerimento: Mesa da ALMG
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – debater, com a presença 
de convidados, denúncias de atos de violência de integrantes da Corre-
gedoria da PM contra policiais de Pará de Minas. Requerimento: depu-
tado Cabo Júlio

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

receres sobre 17 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.441/13 (1º turno), do governador, que extingue o Detel

• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – discutir e votar pareceres so-
bre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.649/12 
(1º turno), do governador, que estabelece os limites do Monumento Na-
tural Estadual Pico do Ibituruna, em Governador Valadares

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Ponte Nova) – debater, com a presença de convidados, o enfrentamen-
to do crack na região. Requerimento: deputado Paulo Lamac

11 horas
• Comissão de Transporte (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
12 horas

• Solenidade do Dia da Bandeira (Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira)

12h30

• Assembleia geral extraordinária do Sindicato dos Servidores da ALMG 
(Auditório do Edifício Carlos Drummond de Andrade) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Unipac, de Juiz de Fora

14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho I) – debater, com a pre-

sença de convidados, denúncias de prática abusiva de supermercados. 
Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 
4.535/13 (turno único), do deputado Célio Moreira, que institui o Dia 
Estadual do Atleta Paralímpico

• Comissão de Turismo (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – debater, com a 
presença de convidados, a transferência de competências do Iter para 
a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Fundação Rural Mineira. 
Requerimento: deputado Luiz Henrique

15h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
16h30

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – discu-
tir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.189/13 (2º turno), do governador, que cria o Fundo Esta-
dual dos Direitos do Idoso

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

José da Lapa. Discussão em 2º turno
PL 4.389/13

Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Ibirité. Discussão 
em 2º turno

PL 4.613/13
Do deputado Zé Maia. Autoriza a alienação de imóvel doado pelo Exe-
cutivo à Fundação Educacional Lucas Machado. Discussão em 2º turno

PL 1.617/11
Da deputada Rosângela Reis. Altera a Lei 15.434, de 2005, que dispõe 
sobre o ensino religioso na rede pública estadual. Discussão em 1º turno

PL 3.507/12
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos na Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de 

Juízo Militar. Discussão em 1º turno
PL 4.075/13

Do deputado Dinis Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Coluna. Discussão em 1º turno

PL 4.434/13
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel a Barbacena. Discussão em 1º turno

PL 4.540/13
Do governador. Autoriza a Fundação Rural Mineira a doar imóvel a 
Itabira. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária
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