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Parlamentares e catadores se unem pelo
fim da incineração de lixo em Minas

Guilherme Bergamini

Reunião Especial celebrou ontem os dois anos do programa Bolsa-Reciclagem

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Dinis Pinheiro (PP), e o pre-
sidente da Comissão de Par-
ticipação Popular, deputado 
André Quintão (PT), defende-
ram ontem a aprovação, ain-
da este ano, do Projeto de Lei 
(PL) 4.051/13. De autoria de 
ambos, a proposição proíbe a 
incineração dos resíduos sóli-
dos urbanos em Minas Gerais. 
Os dois parlamentares tiveram 
o apoio de líderes de associa-
ções de catadores, ao abordar 
o tema em Reunião Especial 
de Plenário que comemorou 
os dois anos do programa Bol-
sa-Reciclagem. Nesse período, 
os catadores receberam mais 
de R$ 4 milhões pelos serviços 
ambientais prestados por eles.  
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Aprovado em 1º turno projeto de lei
que reajusta subsídio da educação

Deputados votaram o projeto na noite de ontem

Willian Dias

O PL 4.647/13 será ana-
lisado em 2º turno pela FFO, 
antes de estar pronto para re-
tornar a Plenário.

taurar alguns direitos dos tra-
balhadores da educação. Eles 
criticaram a política do Go-
verno do Estado nessa área.

grau de quaisquer dos níveis 
das carreiras da educação bá-
sica. Esse acréscimo está pre-
visto no projeto. A emenda nº 
10 explicita a restauração da 
possibilidade de progressão 
para os servidores da educa-
ção básica efetivados pela Lei 
Complementar 100, de 2007. 

Foram rejeitadas oito 
emendas apresentadas pela 
oposição. Entre outros pon-
tos, elas propunham que fosse 
reaberta a opção do servidor 
pelo vencimento básico ou 
pelo subsídio como forma de 
pagamento, alteravam o piso 
salarial e permitiam que pro-
fessores e servidores tivessem 
direito à merenda escolar.

Diversos deputados da 
oposição subiram à tribuna 
para lamentar a não apro-
vação dessas emendas, que, 
segundo eles, buscavam res-

O Plenário aprovou em 
1º turno, na Reunião Extraor-
dinária da noite de ontem, o 
Projeto de Lei (PL) 4.647/13, 
do governador, que reajusta 
em 5% o subsídio dos ser-
vidores da educação básica 
do Estado. A proposição foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que 
busca aprimorar a redação 
sem alterar o conteúdo. O 
aumento é retroativo a 1º de 
outubro de 2013. 

Os parlamentares tam-
bém aprovaram as emendas 
nºs 1 e 10, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). A emen-
da nº 1 estabelece um prazo 
máximo para a concessão do 
acréscimo de 2,5% no valor da 
remuneração do servidor que 
estiver posicionado no último 
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URBANISMO

Assembleia comemora o Dia da Bandeira

Mudanças são apresentadas por prefeito

Pollyanna Maliniak
trito Federal foram hasteadas 
por adolescentes trabalhado-
res da ALMG.

Também estiveram pre-
sentes catadores de materiais 
recicláveis, que participaram 
mais cedo de Reunião Espe-
cial em comemoração aos 
dois anos do programa Bolsa-
-Reciclagem. “Vocês estão 
sendo reconhecidos e valori-
zados pelo Poder Executivo, 
pela ALMG e pela sociedade. 
Estamos aqui também para 
reverenciar vocês”, disse o 
presidente, dirigindo-se aos 
catadores.

Dinis Pinheiro também 
recebeu o livro Bandeiras de 
Minas, dos jornalistas José 
Eustáquio de Oliveira e Aírton 
Guimarães. Lançada ontem 
pela editora Vega, a publica-
ção tem apoio institucional 
da Assembleia e do Governo 
do Estado. A obra apresenta 
pesquisa sobre as bandeiras 
dos municípios mineiros.

Tarquínio (PV) e as deputadas 
Liza Prado (Pros) e Maria Te-
reza Lara (PT) hastearam as 
bandeiras do Brasil, de Minas 
Gerais, de Belo Horizonte e 
do Mercosul. As bandeiras 
dos demais Estados e do Dis-

da ALMG, deputado Dinis 
Pinheiro (PP). A cerimônia foi 
no Hall das Bandeiras.

No evento, que contou 
com a participação da Banda 
do Corpo de Bombeiros, Di-
nis Pinheiro, o deputado Hely 

A Assembleia Legislativa 
comemorou ontem, em so-
lenidade especial, o Dia da 
Bandeira. “Foi uma oportu-
nidade para reafirmar nosso 
respeito e amor à pátria bra-
sileira”, afirmou o presidente 

Márcio Lacerda detalhou projeto a deputados

Sarah Torres

quadrado nas áreas remode-
ladas, contra a média de 7,2 
mil em toda a cidade, o que já 
está fora dos padrões estabe-
lecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

O projeto está em estudo 
há cerca de dois anos e deve-
rá ser encaminhado à Câmara 
Municipal no início de 2014. 

a melhor decisão”, afirmou 
André Quintão. Ele também 
defendeu a preservação de 
áreas de diretrizes especiais, 
particularmente Pampulha e 
Santa Tereza.

Fred Costa lembrou que 
o projeto prevê densida-
de demográfica de 6,8 mil 
habitantes por quilômetro 

nadas regiões. Esses recursos 
seriam investidos pela admi-
nistração municipal na requa-
lificação urbana e em equipa-
mentos sociais. 

“É um jogo que chama-
mos de ganha-ganha. Ganha 
a população com novas pra-
ças, novos parques, mais faci-
lidade de locomoção; e ganha 
o investidor, que terá mais 
facilidade de erigir prédios 
em locais previamente licen-
ciados, de forma harmônica, 
sem uma verticalização des-
controlada”, afirmou Lacerda.

Os deputados André 
Quintão (PT) e Fred Costa 
(PEN) apresentaram os prin-
cipais questionamentos ao 
projeto. “Minha posição foi 
a de condicionar a apresen-
tação desse projeto na Câ-
mara à realização da Confe-
rência Municipal de Política 
Urbana e à conclusão dos 
Planos Diretores Regionais. 
Se a população for esclareci-
da, terá condições de tomar 

O prefeito de Belo Hori-
zonte, Márcio Lacerda, apre-
sentou ontem aos deputados, 
entre eles o presidente da 
ALMG, Dinis Pinheiro (PP), o 
projeto Nova BH. A reunião foi 
no Salão Oficial, com a parti-
cipação de 24 parlamentares.

O projeto Nova BH pro-
põe a reestruturação de qua-
se 25 quilômetros quadrados 
ao longo de um eixo formado 
pelo corredor das avenidas 
Antônio Carlos e Pedro I e pe-
lo corredor Leste-Oeste, que 
inclui as avenidas dos Andra-
das e Tereza Cristina e a Via 
Expressa. Isso seria consegui-
do por meio do que o prefeito 
definiu como uma “verticali-
zação controlada”.

Para tanto, a prefeitura 
pretende instituir a chama-
da operação urbana consor-
ciada, por meio da qual os 
investidores poderiam com-
prar certificados que dariam 
direito a aumentar o poten-
cial construtivo em determi-
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PL traça limites de reserva do Ibituruna
Alencar da Silveira Jr., que 
dispõe sobre o controle da 
reprodução de cães e gatos. 
O texto também prevê medi-
das de proteção a esses ani-
mais. O parecer, do deputado 
Duarte Bechir, é pela aprova-
ção do projeto na forma do 
substitutivo nº 1, da CCJ.

Bechir (PSD), recomendou a 
aprovação com as emendas 
nºs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
que adequam o texto à técni-
ca legislativa. 

Outro projeto a receber 
parecer de 1º turno favorável 
foi o PL 575/11, do deputado 

dor Valadares (Vale do Rio Do-
ce). A matéria determina que 
serão protegidos 1.076,2 hec-
tares, o que abrange a quase 
totalidade da Área de Pro-
teção Especial (APE) Pico do 
Ibituruna e alguns fragmentos 
no entorno da reserva. 

O relator, deputado Duarte 

A Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável aprovou ontem 
parecer de 1º turno favo-
rável ao Projeto de Lei (PL) 
3.649/12, do governador, que 
estabelece os limites do Mo-
numento Natural Estadual Pi-
co do Ibituruna, em Governa-

CIDADANIA

COMISSÕES

Deputados e catadores defendem projeto
que proíbe incineração de lixo no Estado

Guilherme Bergamini

Maria Madalena, líder dos catadores, entre abaixo-assinado a André Quintão e Dinis Pinheiro

Bolsa-Reciclagem. De acor-
do com a pesquisa, as asso-
ciações de catadores foram 
contempladas com mais de 
R$ 4,2 milhões entre 2012 
e 2013. “Não se trata de um 
projeto assistencialista, mas 
de um pagamento aos tra-
balhadores por serviços am-
bientais prestados”, afirmou 
o consultor. Segundo ele, 
após a aprovação da Bolsa-
-Reciclagem, mais de 29 mil 
toneladas de resíduos deixa-
ram de ser lançadas nos ater-
ros sanitários.

O secretário de Estado de 
Meio Ambiente, Adriano Ma-
galhães Chaves, afirmou que 
a projeção, para o próximo 
ano, é que as cooperativas 
cadastradas sejam remune-
radas em mais R$ 4 milhões.

e contribui para erradicar a 
miséria. Dirigindo-se aos cata-
dores, anunciou a mobilização 
pelo fim do processo de inci-
neração em todo o Estado e 
o compromisso de entregar à 
população uma Praça da As-
sembleia reformada e decora-
da com material reciclável.

André Quintão elogiou o 
trabalho dos catadores e afir-
mou que os avanços conquis-
tados no setor são resultado 
de uma construção coletiva. 
Também defendeu mais in-
centivo à coleta de vidro.

Na Reunião Especial, o 
consultor técnico José Cláu-
dio Junqueira apresentou 
dados de pesquisa realizada 
pela socióloga Vera Cardoso 
e pela economista Simone 
Libânio sobre os impactos da 

na Comissão de Meio Am-
biente. Ele conclamou todos 
os participantes da reunião 
a se mobilizarem para cobrar 
agilidade na tramitação.

Dona Geralda afirmou 
que a Lei da Bolsa-Recicla-
gem contribuiu para levar ci-
dadania e autoestima aos ca-
tadores, acrescentando que 
o próximo passo deve ser a 
aprovação da lei que proíbe 
a incineração do lixo. “Houve 
tempos em que o catador era 
confundido com o próprio 
lixo; agora é chique, a gente 
trabalha com mais qualidade, 
é um trabalho social e am-
biental”, disse.
Inserção – O presidente da 
ALMG afirmou que a Bolsa-
-Reciclagem promove inser-
ção social, gera empregos 

A aprovação do Proje-
to de Lei (PL) 4.051/13, que 
proíbe a incineração de re-
síduos sólidos urbanos no 
Estado, foi defendida on-
tem, em Reunião Especial 
de Plenário que comemorou 
os dois anos da lei que insti-
tuiu a Bolsa-Reciclagem (Lei 
19.823/11). A defesa foi feita 
pelos autores da proposição, 
o presidente da Assembleia, 
deputado Dinis Pinheiro (PP), 
e o presidente da Comissão 
de Participação Popular, de-
putado André Quintão (PT), 
e pela coordenadora da As-
sociação dos Catadores de 
Material Reciclável de Minas 
Gerais (Asmare), Maria das 
Graças Marçal, conhecida co-
mo dona Geralda. 

Outros representantes 
dos catadores reforçaram a 
reivindicação. A líder do Mo-
vimento Nacional dos Traba-
lhadores em Reciclagem em 
Minas Gerais, Maria Mada-
lena Duarte, entregou aos 
deputados abaixo-assinado 
nesse sentido. A incineração, 
além de provocar impacto 
ambiental negativo, prejudi-
ca o trabalho dos catadores.

Autor também do projeto 
que deu origem à Lei da Bol-
sa-Reciclagem, Dinis Pinhei-
ro prometeu se empenhar 
para que o PL 4.051/13 seja 
aprovado ainda neste ano. Já 
o deputado André Quintão 
lembrou que a proposição, 
que tramita desde maio, já 
passou na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e está agora 
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Comissão de Direitos Humanos questiona 
ação da Corregedoria da Polícia Militar

Comissão ouviu militares de Pará de Minas e da Corregedoria

Ricardo Barbosa

decer a formalidade é ilegal”, 
afirmou o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). O deputado 
Durval Ângelo (PT) disse que 
não adianta cobrar que o po-
licial respeite os direitos do 
cidadão, se os direitos deles 
não são respeitados.

segundo o comandante, toda 
a atuação levou em conside-
ração a segurança dos envol-
vidos e da informação. 

Os parlamentares defen-
deram que os direitos consti-
tucionais devem ser respeita-
dos. “Reter policiais sem obe-

motivos para isso. “O papel 
da Corregedoria é importan-
te, mas ela não pode violar 
os direitos constitucionais”, 
declarou Cabo Júlio.

Segundo o 2° sargento 
Osvaldo Gontijo de Campos, 
de Pará de Minas, durante o 
período em que eles ficaram 
detidos, a cidade ficou sem 
policiamento. Já o cabo Alain 
Lázaro da Silva questionou a 
busca em sua residência com 
a presença de uma testemu-
nha com ficha criminal. 

Outra versão foi apre-
sentada pelo comandante 
da 5ª Companhia da PM, em 
Itaúna, major Paulo José de 
Azevedo. Ele disse que a ope-
ração foi desencadeada com 
o objetivo de obter provas 
para um inquérito já instau-
rado, que corre em segredo 
de justiça. Por esse motivo, 

A Comissão de Direitos 
Humanos questionou on-
tem, em audiência pública, 
o desrespeito a militares da 
19ª Companhia Indepen-
dente de Pará de Minas. Os 
acusados de abuso de au-
toridade são integrantes da 
própria Corregedoria da Po-
lícia Militar. Eles teriam ido 
até a cidade para cumprir 
mandado de busca e apre-
ensão contra três militares 
da companhia.

De acordo com autor do 
requerimento de audiência, 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
a violação aos direitos huma-
nos teve início quando, du-
rante a execução do manda-
do, outros cinco militares que 
não estavam sendo investi-
gados foram isolados e im-
pedidos de sair de uma sala, 
sem serem informados dos 

Segurança homenageia policiais civis

Deputados destacaram trabalho da equipe do Deoesp

Ricardo Barbosa

chefe do departamento, de-
legado Wanderson Gomes da 
Silva, destacou que a opera-
ção RDX-II é fruto do traba-
lho da equipe de inteligência 
criada em janeiro deste ano. 

O inspetor Eber Ale-
xandre de Oliveira também 
ressaltou o trabalho de in-
teligência da Polícia Civil. O 
investigador Edilson Tadeu 
Eugênio e os delegados Thia-
go de Lima Machado e Bruno 
Wink dos Santos agradece-
ram a homenagem, em nome 
de outros colegas também 
citados na reunião.
Armas – Em outra reunião, 
na tarde de ontem, a Comis-
são de Segurança deu pare-
cer de 2º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 4.040/13, 
do governador, que amplia o 
porte de armas de fogo por 
agentes penitenciários. O re-
lator, deputado Lafayette de 
Andrada, opinou pela apro-
vação na forma do substitu-
tivo nº 1. Com isso, a matéria 
está pronta para retornar a 
Plenário. 

prisão dos bandidos, no dia 
24 de outubro deste ano, 
e que foi batizada de RDX-
-II. Esse nome refere-se ao 
composto químico ciclonita 
ou hexogênio, um explosi-
vos poderoso. “A operação 
demonstra a eficiência da 
Polícia Civil, através do Deo-
esp, retirando 12 criminosos 
de circulação”, observou Sar-
gento Rodrigues. 

O deputado Lafayette de 
Andrada (PSDB) lembrou que 
o trabalho da polícia é cons-
tantemente criticado pela im-
prensa e que o reconhecimen-
to pela ALMG é fundamental.

O deputado João Leite 
(PSDB) criticou a falta de re-
pressão ao crime nas fronteiras 
do País. “Infelizmente, vocês 
estão enfrentando um crime 
federal, que não foi combatido 
lá nas fronteiras”, disse.

O superintendente de 
Investigação e Polícia Judiciá- 
ria da Polícia Civil, Jefferson 
Botelho Pereira, parabenizou 
o trabalho de repressão qua-
lificada feito pelo Deoesp. O 

mento do Parlamento minei-
ro ao trabalho realizado pela 
Polícia Civil, em especial pelo 
Departamento de Operações 
Especial (Deoesp).

O autor do requerimen-
to de homenagem, depu-
tado Sargento Rodrigues 
(PDT), destacou a importân-
cia da ação que resultou na 

Para homenagear o tra-
balho dos policiais civis que 
prenderam 12 criminosos 
de uma quadrilha que ex-
plodia caixas eletrônicos em 
Belo Horizonte, a Comissão 
de Segurança Pública pro-
moveu ontem uma reunião 
com convidados. O objetivo 
foi demonstrar o reconheci-
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Segundo supermercados, é impossível 
evitar divergências entre os preços

Ponte Nova quer rede contra as drogas
que os parlamentares da co-
missão têm procurado sina-
lizar aos governos estadual 
e federal os caminhos para 
o enfrentamento das dro-
gas. “O crack, hoje, é uma 
epidemia de saúde, tendo 
em vista que o número de 
pessoas que experimentam 
e se tornam dependentes no 
País aumenta muito. A conse- 
quência disso é um Poder Ju-
diciário sobrecarregado, um 
sistema prisional superlotado 
e um custo alto para o Esta-
do”, declarou.

lação federal e a articulação 
local, diretamente nos municí-
pios”, alertou o subsecretário 
de Estado de Políticas sobre 
Drogas, Cloves Benevides.

O comandante da 21ª 
Companhia Independente de 
Polícia Militar, capitão Luiz 
Faustino Marinho, afirmou 
que é necessária uma ação 
de âmbito nacional e sugeriu 
à comissão que tente sensibi-
lizar o Governo Federal.

Em resposta ao repre-
sentante da PM, o deputado 
Paulo Lamac (PT) destacou 

consumo de crack é evidente. 
Segundo ele, em 2012, foram 
apreendidas 1.471 pedras, 
enquanto em 2013 o número 
chegou a 4.126.

O prefeito de Ponte Nova, 
Paulo Augusto Malta, anun-
ciou que a prefeitura vai criar 
um conselho de defesa social, 
que pretende interagir com as 
instituições para combater o 
avanço das drogas, em parce-
ria com as escolas públicas.

“É preciso transformar o 
diálogo em soluções práticas, 
tais como a mudança da legis-

Em audiência pública 
realizada ontem em Ponte 
Nova (Zona da Mata) pela Co-
missão de Prevenção e Com-
bate ao Uso de Crack e Ou-
tras Drogas, autoridades da 
cidade defenderam a criação 
de uma rede integrada para o 
enfrentamento do problema. 

A vereadora Patrícia Cas-
tanheira disse que é neces-
sária a união de forças entre 
poder público e população. O 
delegado regional de Polícia 
Civil, João Otacílio da Silva Ne-
to, relatou que o aumento do 

Sarah Torres

Comissão de Defesa do Consumidor discutiu diferença entre preços nas prateleiras e nos caixas

mente e pediu um aumen-
to da fiscalização. Aline de 
Melo, do Procon Estadual, 
afirmou que a fiscalização 
dos leitores óticos, cartazes 
e informações nas gôndolas 
é feita regularmente. 

O coordenador do Procon 
Assembleia, Marcelo Barbosa, 
enfatizou que a questão do er-
ro nos preços deve deixar de 
ser uma demanda individual e 
passar a ser coletiva. “O con-
sumidor que perceber o erro 
não pode só reclamar no cai-
xa para que o gerente faça a 
remarcação na hora. E quem 
não perceber o erro? Também 
é prejudicado. Tem de se acio-
nar o Procon”, afirmou.

O deputado Duarte Bechir 
(PSD), autor do requerimento 
de audiência, destacou que os 
estabelecimentos comerciais 
precisam ter mais zelo com o 
consumidor. A deputada Liza 
Prado (Pros) disse que os con-
sumidores também enfrentam 
problemas com liquidações de 
produtos com prazo de valida-
de perto do vencimento. 
Tarifas – A comissão também 
deu parecer de 2º turno favo-
rável ao PL 425/11, do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
que dispõe sobre a divulgação 
do direito à gratuidade de 
serviços bancários essenciais.  
A matéria está pronta para 
voltar a Plenário.

que está em fase de testes 
uma nova tecnologia, cha-
mada de etiqueta eletrônica, 
que atualizaria instantanea-
mente o valor dos produtos 
nas gôndolas. Também está 
em estudo um tipo diferente 
de código de barras, capaz de 
atualizar o preço de cada arti-
go à venda.

Representando o Movi-
mento das Donas de Casa, 
Bethânia Moura Magalhães 
ressaltou que é essencial 
que o consumidor receba 
todas as informações clara-

permercados (Amis), Adilson 
Rodrigues, foi categórico ao 
afirmar que, por mais que ha-
ja um esforço por parte dos 
varejistas, o problema sempre 
vai existir. “Um supermerca-
do tem entre 10 mil e 60 mil 
itens. Cada um tem quantida-
de variada, que pode chegar a 
mil unidades ou mais. Então, 
por mais que a gente tenha 
vontade de resolver todos os 
erros, eles sempre vão existir. 
É humanamente impossível 
cobrirmos tudo”, justificou.

O superintendente disse 

A diferença entre os pre-
ços dos produtos anunciados 
nas prateleiras dos supermer-
cados e aqueles encontrados 
quando o consumidor chega 
ao caixa foi alvo de críticas, 
ontem, em audiência públi-
ca da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. 
Mas a associação de classe dos 
supermercados, apesar de se 
dizer preocupada com a situa-
ção, informou que é impossível 
evitar que o problema ocorra.

O superintendente da 
Associação Mineira de Su-
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(PMDB), que prevê a cria-
ção de fábricas de placas e 
tarjetas para veículos em 
municípios com menos de 
40 mil habitantes.
Esporte – A Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude 
aprovou ontem a realização 
de audiência para enaltecer 
os tenistas mineiros Bruno 
Soares e Marcelo Melo. A so-
licitação é do deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB).

de sinais de televisão. Outras 
funções passam a ser desem-
penhadas pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, pela TV Minas e pe-
la Ruralminas.

O substitutivo nº 1 con-
templa as modificações pro-
postas pelo governador. 

Também recebeu pa-
recer pela constituciona-
lidade o PL 4.563/13, do 
deputado Sávio Souza Cruz 

tucionalidade na forma do 
substitutivo nº 1.

O texto original do pro-
jeto propõe que a autarquia 
tenha suas competências in-
corporadas pela TV Minas. 
No entanto, o governador 
encaminhou mensagem à 
ALMG contendo um substi-
tutivo, no qual o Detel deixa 
de ser extinto. O novo texto 
reduz as atribuições do órgão 
à repetição e à retransmissão 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) deu 
ontem parecer pela cons-
titucionalidade do Proje-
to de Lei (PL) 4.441/13, do 
governador, que extingue o 
Departamento Estadual de 
Telecomunicações (Detel). 
Em reunião anterior, o re-
lator da matéria, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
havia distribuído em avulso 
o seu parecer, pela consti-

Alteração no Detel passa em comissão

COMISSÕES

Pequenos agricultores criticam projeto
do governador que extingue o Iter

Willian Dias

Diversos agricultores participaram de audiência pública da Comissão de Administração

desenvolvimento das políti-
cas públicas ligadas à agricul-
tura familiar. 

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) concordou. 
Segundo ele, não importa 
quem esteja realizando as 
ações ligadas à regulariza-
ção fundiária, desde que o 
trabalho seja feito. Ele ainda 
criticou o trabalho do Iter no 
Norte do Estado. 

O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) disse que o gover-
nador deixou claro que a pro-
posta de incorporação do Iter 
não reduzirá o comprometi-
mento do Estado com as po-
líticas de agricultura familiar.

bém foi considerada positiva 
pelo deputado Luiz Henrique. 
Ele defendeu, no entanto, a 
extinção do Iter, ao afirmar 
que a Ruralminas mudou 
sua forma de atuar. “A Rural-
minas não é mais aquela do 
passado, criticada por apoiar 
grandes produtores. Ela hoje 
anda do lado dos agricultores 
familiares”, lembrou.

Representantes do go-
verno justificaram o projeto 
de extinção do Iter. Segun-
do o secretário-adjunto de 
Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana, Alencar San-
tos Viana Filho, o importante 
é a vontade política para o 

da regularização fundiária. O 
governo não prioriza a agri-
cultura familiar”, disse. O par-
lamentar pediu a suspensão 
da tramitação do PL 4.439/13 
até que o governo ouça re-
presentantes dos pequenos 
agricultores. Muitos deles 
participaram da audiência e 
fizeram críticas ao projeto.

Rogério Correia propôs 
a criação de uma secretaria 
da agricultura familiar, que 
poderia abarcar a Secretaria 
Extraordinária de Regulariza-
ção Fundiária, duas subsecre-
tarias vinculadas à Secretaria 
de Agricultura e o Iter.

A ideia da secretaria tam-

Pequenos agricultores cri-
ticaram ontem a extinção do 
Instituto de Terras do Estado 
(Iter), prevista no Projeto de 
Lei 4.439/13, do governador, 
que integra a reforma admi-
nistrativa. Eles participaram 
de audiência da Comissão de 
Administração Pública, reque-
rida pelos deputados Rogério 
Correia (PT) e Luiz Henrique 
(PSDB), com o objetivo de 
discutir a proposição. O PL 
4.439/13 prevê a transferên-
cia das atribuições do instituto 
para a Fundação Rural Minei-
ra (Ruralminas) e a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Regional e Política Urbana.

O presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores na 
Agricultura (Fetaemg), Víl-
son Luiz da Silva, ressaltou 
a importância do Iter no de-
senvolvimento da agricultu-
ra familiar. “A regularização 
da terra é tão importante 
quanto uma certidão de nas-
cimento. Se não tem como 
acessar a política pública, 
não faz sentido lutar por ela”, 
afirmou. Ele ainda criticou a 
falta de diálogo do Governo 
estadual com as entidades 
representativas de classe.

A extinção do Iter tam-
bém foi criticada por Rogério 
Correia. Para o deputado, es-
sa proposta mostra o desin-
teresse do Governo de Minas 
em relação à agricultura fa-
miliar. “O Iter está funcionan-
do mal, mas acabar com ele 
não vai resolver o problema 
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Designados os integrantes de comissão 
que vai analisar mudança na previdência

FFO concorda com regime especial de 
tributação para empresas do Pró-Confins

Raíla Melo

Willian Dias

Deputados da Comissão da PEC 62/13 foram indicados na Reunião Ordinária

Comissão de Fiscalização analisou mensagens do governador que concedem regimes especiais

objetivo reajustar vantagens 
pessoais para as carreiras de 
auxiliar, técnico e analista de 
seguridade social. A emenda 
nº 2 promove adequações em 
dispositivos de leis delegadas 
que estabelecem os requisitos 
para provimento de cargos 
em comissão.

e cria cargos na Fundação Hos-
pitalar do Estado (Fhemig) e na 
Secretaria de Estado de Defesa 
Social. A proposição recebeu 
duas emendas do governador, 
também seu autor, durante a 
fase de discussão em 2º turno 
no Plenário. 

A emenda nº 1 tem como 

rez Távora (PV) e Sávio Souza 
Cruz (PMDB).
Emendas – Também na Reu-
nião Ordinária, foi encerrada a 
discussão do Projeto de Lei (PL) 
3.874/13, que institui avalia-
ção de desempenho específica 
para servidores que exerçam a 
função de autoridade sanitária 

A Comissão Especial da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 62/13 teve sua 
composição designada ontem, 
na Reunião Ordinária de Plená-
rio. A PEC 62/13 altera o pará-
grafo 5º do artigo 14 da Cons-
tituição Estadual, de modo a 
possibilitar que o Estado crie 
fundação com personalidade 
jurídica de direito privado, pa-
ra administrar e executar pla-
no de benefícios do regime de 
previdência complementar de 
seus servidores públicos.

A primeira reunião da 
comissão está marcada para 
hoje, às 14h15, no Auditório, 
para eleição de presidente e o 
vice-presidente. Os membros 
efetivos são os deputados Zé 
Maia (PSDB), Duarte Bechir 
(PSD), Inácio Franco (PV), 
Romel Anízio (PP) e Rogério 
Correia (PT). Os suplentes,  
Lafayette de Andrada (PSDB), 
Gustavo Valadares (PSDB), 
Glaycon Franco (PTN), Jua-

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) deu ontem parecer 
pela ratificação à Mensagem 
549/13, do governador, que en-
caminha exposição de motivos 
a respeito de concessão de regi-
me especial de tributação a em-
presas vinculadas ao Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
do Comércio Exterior do Aero-
porto Internacional Tancredo 
Neves (Pró-Confins). A FFO re-
comenda a ratificação por meio 
de projeto de resolução, a ser 
apreciado em Plenário.

Também recebeu pare-
cer pela ratificação, na FFO, a 
concessão de regime especial 
de tributação ao setor de ves-
tuário, cama, mesa e banho. O 
benefício é previsto na Mensa-
gem 546/13, do governador. 

PLENÁRIO
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Lei Penal
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) expressou 
indignação com a aplicação 
da Lei Penal brasileira, cri-
ticando a medida socioe-
ducativa de internação de 
menores, que dura no má-
ximo três anos. “Em nenhu-
ma hipótese, a internação 
passará de três anos. É um 
absurdo o que a legislação 

trouxe em termos de pu-
nição”, afirmou. Para ele, 
quando se trata de crimes 
hediondos, não deve existir 
classificação de faixa etária. 
O parlamentar disse que 
um jovem de 18 anos pode 
ser condenado a 30 anos 
de prisão se cometer um 
crime hediondo, enquanto 
um adolescente de 17 anos 
que praticar o mesmo cri-

me é internado por apenas 
três anos. “O Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
contrariou a própria Cons-
tituição, quando tratou das 
punições”, declarou Sargen-
to Rodrigues. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
destacou ser necessário um 
acompanhamento psiquiá-
trico para analisar a situa-
ção de menores infratores. 

Educação 
Em seu pronunciamento, o 
deputado Rogério Correia 
(PT) tratou do Projeto de Lei 
(PL) 4.647/13, que aumen-
ta o subsídio das carreiras 
do Grupo de Atividades de 
Educação Básica em 5%. 
Segundo ele, os reajustes 
concedidos pelo Governo 
do Estado são sempre infe-
riores aos reajustes nacio-

nais. “O Governo de Minas 
confisca os reajustes e usa 
o dinheiro para pagar as dí-
vidas causadas pelo choque 
de gestão”, afirmou. O par-
lamentar apresentou oito 
emendas ao projeto, assina-
das por vários deputados, 
que tratam, dentre outros 
temas, da garantia da pro-
moção de professores em 
janeiro de 2014, da anistia  

de docentes punidos por 
fazerem greve e da alimen-
tação oferecida nas escolas. 
Rogério Correia ainda criti-
cou os dois projetos de lei 
complementar que alteram 
a previdência dos servidores 
públicos estaduais. As propo-
sições tramitam na Assem-
bleia. “O Governo do Estado 
está roubando os servidores 
para pagar dívidas”, disse.

Previdência
O deputado Paulo Guedes 
(PT) criticou o Governo do 
Estado, que, segundo ele, 
“aplicou um golpe inaceitá-
vel nos servidores públicos 
de Minas”. Ele comentou 
uma reunião do bloco Mi-
nas Sem Censura, realizada 
com sindicatos dos servi-
dores estaduais, para pedir 
que o Ministério Público se 

posicione contra a aprova-
ção das proposições que 
alteram a previdência es-
tadual, inclusive o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
54/13, que extingue o fundo 
de previdência dos servido-
res do Estado (Funpemg). O 
parlamentar afirmou tam-
bém que o choque de gestão 
penaliza os servidores e au-
menta a dívida do Estado, a 

qual, segundo ele, já chega a 
R$ 90 bilhões. Paulo Guedes 
também destacou a impor-
tância de se derrubar o veto 
do governador à emenda do 
Código Florestal que prevê 
nova distribuição de recur-
sos do ICMS ecológico no 
Estado. “Essa emenda faz 
justiça com todas as cidades 
do Norte de Minas e do Vale 
do Jequitinhonha”, afirmou. 

Educação 2
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) discursou sobre o Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE), que pode ameaçar  
as Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apaes), ao determinar que 
alunos com necessidades es-
peciais sejam atendidos na 
rede regular de ensino. Pa-
ra ele, as escolas regulares 

não estão preparadas para 
receber esses alunos. Arlen 
Santiago enfatizou que, nos 
casos em que a inclusão é 
possível, ela deve ser feita. 
Mas disse que, pela ausência 
do Governo Federal e a inca-
pacidade da rede, necessita-
-se ainda das Apaes. O depu-
tado criticou o poder público 
por mudar algo em que é 
coadjuvante, sufocando a 

associação, que é vanguar-
dista nesse tipo de ensino. 
Por fim, repudiou o veto da 
presidente Dilma Rousseff 
à emancipação de alguns 
municípios do Nordeste de 
Minas, que, segundo ele, 
estão sendo discriminados 
pela União. Arlen Santiago 
afirmou que a luta pela au-
tonomia desses municípios 
continuará.

Rodovias
A duplicação da BR-381, em 
seu vetor norte, foi o tema 
tratado pelo deputado Boni-
fácio Mourão (PSDB). Segun-
do ele, o Governo Federal 
mentiu ao dizer que a dupli-
cação do trecho seria feita 
até Governador Valadares, 
quando, na verdade, se da-
rá até Belo Oriente. Mourão 
acrescentou que os motivos 

apresentados pelo Palácio do 
Planalto foram baseados em 
um relatório feito em 2004, 
que constata pouca movi-
mentação no trecho após 
Belo Oriente, não sendo ne-
cessária sua duplicação. No 
entanto, o parlamentar afir-
mou que um novo relatório, 
apresentado neste ano, já 
demonstra a exigência da 
ampliação da rodovia até 

Valadares. De acordo com 
ele, pelo fato de a BR-381 
encontrar-se com a BR-116, 
não duplicar esse trecho cau-
saria estrangulamento da ro-
dovia. Mourão ressaltou que 
somente os municípios que 
recebem grandes indústrias 
são beneficiados com obras 
de asfaltamento. Ele con-
cluiu dizendo que o projeto 
precisa de correções.
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Reunião Extraordinária (9 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
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 mo-
bilidade 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

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

PREs 4.458, 4.487 e 4.521/13
Da FFO. Ratificam convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacio-
nal 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 1.651/11
Do deputado Luiz Henrique. Reconhece o Instituto Histórico e Geo-
gráfico como órgão consultivo oficial do Estado. Votação em 2º turno

PL 1.968/11
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a 
Conselheiro Lafaiete. 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 distri-
buição de canudos plásticos. Votação em 2º turno

PL 2.580/11
Do deputado Pompílio 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 sobre a proibição da venda de bilhetes a crianças e adoles-
centes. Votação em 2º turno

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

PL 3.900/13
Do deputado Rogério Correia. Autoriza o DER a doar imóveis a São José 
da Lapa. Votação em 2º turno

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

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

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

PL 4.038/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Contagem. Vota-
ção 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 Olegá-
rio. 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 4.389/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Ibirité. Votação 
em 2º turno

PL 614/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a reverter imó-
vel 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 Piedade 
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. Votação 
em 1º turno

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

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

PL 4.075/13
Do deputado Dinis Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Coluna. 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. Votação em 1º turno

PL 4.434/13
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Barbacena. 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 Consitituição, para restrin-
gir o recrutamento do advogado-geral do Estado ao quadro de procu-
radores da advocacia pública. Discussão em 1º turno

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Tuberculose
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Estado de Direito – Programa da Associação Mineira do 

Ministério Público
 2h30 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques
 4h40 Curso de Vereadores – Acompanhamento e fiscalização de 

políticas públicas, com Suzanne Bouchardet
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais: Teleaula 13 (A 

representação política: formação de um conceito novo)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Repórter Assembleia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Serra da Moeda
 9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário 
 12h Memória e Poder – Serafim Jardim, fundador da Casa de Juscelino
 13h Mundo Político

 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais: Teleaula 13 (A 
representação política: formação de um conceito novo)

 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Panorama – Serra da Moeda
 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 Assembleia Debate (inédito) – Violência contra a mulher 
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

      •  programação sujeita a alterações

8h30 às 17 horas
• Agenda com os Municípios: Construindo Planos Municipais de Mobilida-

de Urbana (Uberlândia)
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a negociação entre o IEF e agricultores que vivem no Parque 
Estadual da Serra Negra. Requerimento: deputado Durval Ângelo

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Câmara Mirim de Tapira
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-
vidados, a política de controle do tabagismo. Requerimento: deputado 
Adelmo Carneiro Leão

• Seminário Rede de Ouvidorias: Minas Mais Transparente e Cidadã (Pou-
so Alegre)

10 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho I) – discutir e votar proposições da comissão
• CPI da Telefonia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Assembleia geral dos trabalhadores da área da saúde (Espaço Democrá-

tico José Aparecido de Oliveira)
10h30

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.649/12 (1º turno), do governador, que estabelece 

os limites do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, em Gover-
nador Valadares

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – debater, com a presen-
ça de convidados, denúncias de conduta desrespeitosa por parte do juiz 
Fabiano Afonso, de Ribeirão das Neves. Requerimento: deputado Sar-
gento Rodrigues

14h15
• Comissão da PEC 62/13 (Auditório) – eleger presidente e vice

14h30
• Comissão do Trabalho (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, o possível fechamento da Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, 
em Barbacena. Requerimento: deputado Lafayette de Andrada

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 
comissão

• Comissão de Constituição e Justiça (Auditório) – discutir e votar pare-
ceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.696/13 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que acrescenta área 
à Estação Ecológica de Arêdes

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária (Auditório) – debater, com a presen-

ça de convidados, a execução financeira do programa de aquisição de 
alimentos, da Companhia Nacional de Abastecimento. Requerimento: 
deputado Antônio Carlos Arantes

16 horas
• Comissão de Educação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

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 4.040/13
Do governador. Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo agente 
penitenciário. 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 4.540/13
Do governador. Autoriza a Fundação Rural Mineira a doar imóvel a Ita-
bira. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente 
Deputado Ivair Nogueira
1º-vice-presidente
Deputado Hely Tarqüínio
2º-vice-presidente

Deputado Adelmo Carneiro Leão
3º-vice-presidente
Deputado Dilzon Melo
1º-secretário
Deputado Neider Moreira
2º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
3º-secretário

SECRETARIA
Eduardo Vieira Moreira
Diretor-geral
José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de 

Comunicação Institucional da 
ALMG
Diretor: Lúcio Pérez
(jornalista – Rg.MTb 3.552/MG)
Gerente-geral de Imprensa e 
Divulgação: Cristiane Pereira 
Edição: Ricardo Bandeira 
(editor-geral) 

Revisão: Marise Martorano
Diagramação: Clarice Maia
End.: R. Martim de Carvalho, 94 – 
7º andar – CEP: 30190-090 – BH 
Tel.: (31) 2108-7715 
Impresso pela Gerência-Geral de 
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

ORDEM DO DIA (continuação)


