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Gestão dos recursos hídricos é questionada
los Arantes (PSDB), por sua 
vez, salientou que a Copasa e a 
Cemig têm uma dívida históri-
ca com o meio ambiente e que 
não vê uma mudança de com-
portamento nas empresas. 

Ao final, o deputado 
Bosco (PTdoB) lembrou que 
a crise hídrica foi ameniza-
da pelas chuvas, mas que 
os reservatórios ainda apre-
sentam volumes de água 
abaixo da média. 

obrigações legais.
O deputado Felipe Attiê 

(PTB) fez coro às palavras 
do colega e afirmou que é 
preciso que o Estado e suas 
concessionárias trabalhem 
nesse sentido. Já o deputa-
do Dilzon Melo (PTB) lamen-
tou o que chamou de falta 
de interesse do governo em 
mudar seu modelo de gestão 
dos recursos hídricos. 

O deputado Antônio Car-

deveria ter aplicado R$ 61,8 
milhões e a Cemig R$ 324,1 
milhões, em programas de 
recuperação e preservação 
de rios e nascentes.

O deputado Cássio Soa-
res (PSD) disse entender que 
a crise hídrica foi provocada 
não só pela escassez de chu-
vas, mas também pela má 
gestão das águas em Minas. 
Para tanto, defendeu que 
as empresas cumpram suas 

O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) lamentou que a “Lei 
Piau” não venha sendo cum-
prida e garantiu que irá co-
brar das concessionárias suas 
obrigações legais. “Se preci-
so, iremos acioná-las judicial-
mente. A Copasa usa a água, 
cobra por ela e não dá con-
trapartidas ambientais ade-
quadas”, apontou. O parla-
mentar ainda destacou, que, 
entre 2013 e 2015, a Copasa 

Parlamentares cobram que Cemig e Copasa 
cumpram lei de contrapartidas ambientais

Guilherme Bergamini 

Concessionárias apresentaram aos deputados projetos de recuperação ambiental próprios

por conta dessa duplicidade. 
Apesar disso, a empresa pos-
sui sua política ambiental e 
é reconhecida por suas boas 
práticas de sustentabilidade”, 
acrescentou. Entre os progra-
mas da empresa, o represen-
tante da concessionária citou 
iniciativas de implantação de 
matas ciliares, recuperação 
de nascentes e monitoramen-
to da qualidade da água.

Cemig – O superintenden-
te de Gestão Ambiental da 
Geração e Transmissão da 
Cemig, Ênio Marcus Brandão 
Fonseca, ressaltou que a “Lei 
Piau” é importante, mas que 
a empresa entende que existe 
duplicidade de normas com a 
legislação federal. “O Supre-
mo Tribunal Federal já emitiu 
decisão que pede a suspen-
são de penalidades à Cemig, 

sido recuperadas matas cilia-
res e nascentes e investidos 
cerca de R$ 2,8 milhões. “No 
programa ‘Copasa na Bacia do 
Paraopeba’, esse valor chega 
a R$ 1,9 milhão”, completou. 
Ela destacou ainda que, em 
2015, a empresa foi contem-
plada com recursos da Fun-
dação Nacional do Meio Am-
biente destinados a projetos 
de recuperação ambiental.

A Lei 12,503, de 1997, co-
nhecida como “Lei Piau”, que 
obriga as concessionárias de 
energia e exploração de água 
a repassarem 0,5% da sua 
receita corrente a contrapar-
tidas ambientais, não vem 
sendo cumprida pela Copasa 
e pela Cemig. A questão foi 
tema de audiência pública da 
Comissão de Minas e Energia 
ontem, solicitada pelo deputa-
do Carlos Pimenta (PDT). Dian-
te dos questionamentos feitos 
por parlamentares e ambien-
talistas, as empresas apresen-
taram justificativas e suas polí-
ticas ambientais próprias.

A gerente de Recursos 
Hídricos da Copasa, Silvana 
Mônica Vaz, disse reconhe-
cer a importância do cuidado 
com a água, que é o negócio 
da companhia, e explicou que 
as contrapartidas ambientais 
pela exploração desse recur-
so natural se fazem por meio 
de programas próprios, que 
demonstram a sua preocu-
pação com a recuperação de 
mananciais em diversos mu-
nicípios do Estado.

Silvana informou que, no 
programa “Proteção de Ma-
nanciais”, por exemplo, mais 
de 200 cidades estão envolvi-
das, desde 2011. Nele, teriam 
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PL sobre divergência em preço de produto 
recebe parecer pela legalidade da CCJ

Aterro em Ribeirão das Neves será debatido
cretaria de Estado de Meio Am-
biente, das ações emergenciais 
adotadas no caso do incidente 
ocorrido em Bom Repouso (Sul 
de Minas). No dia 29 de março, 
após forte chuva, uma enxur-
rada causou estragos no muni-
cípio, ao arrastar lama sobre o 
bairro Araújos, na zona rural. 

Municipal e vetada pela pre-
feita, Daniela Corrêa. O veto, 
porém, foi derrubado pelos 
vereadores, no último mês.

O outro requerimento, do 
deputado Ulysses Gomes (PT), 
é de reunião para apresenta-
ção, por parte do Núcleo de 
Emergência Ambiental da Se-

aterro sanitário de Ribeirão 
das Neves, que deve receber 
resíduos de todos os municí-
pios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

De acordo com a depu-
tada, grande parte da popu-
lação é contra a proposta do 
aterro, aprovada na Câmara 

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável aprovou, na manhã 
de ontem, dois requerimen-
tos para a realização de au-
diências públicas. Um deles, 
da deputada Marília Campos 
(PT), é para discutir a implan-
tação e o funcionamento do 

Pollyanna Maliniak 

Ao todo, oito proposições foram avalizadas pela CCJ durante a reunião de ontem 

O deputado Leonídio 
Bou ças (PMDB), que rela-
tou a matéria, apresentou o 
substitutivo nº1, para afastar 
algumas impropriedades téc-
nicas, redacionais e jurídicas. 
Idoso – Mais um projeto a 
receber parecer pela legalida-
de da CCJ, o PL 2.683/15, do 
deputado Fred Costa (PEN), 
institui uma política de capa-
citação destinada aos profis-
sionais que prestam serviço 
de atendimento ao idoso nas 
empresas do comércio do Es-
tado. Por entender que se tra-
ta de uma ação de natureza 
administrativa, de competên-
cia do Executivo, o relator, de-
putado Isauro Calais, sugeriu, 
por meio do substitutivo nº 1, 
que o incentivo à capacitação 
dessas pessoas fosse incluído 
na Lei 12.666, de 1997, que 
dispõe sobre a Política Esta-
dual de Amparo ao Idoso.

A CCJ também avalizou 
os PLs 2.911/15, do deputa-
do Antônio Jorge (PPS), que 
prevê a criação do Programa 
de Orientação Vocacional Mi-
nas Futuro para alunos das 
escolas públicas estaduais; 
3.258/16, de autoria do Tri-
bunal de Justiça, o qual extin-
gue oito cartórios em Minas; 
e 1.905/15, do deputado Léo 
Portela (PRB), que cria a Po-
lítica Estadual sobre Pessoas 
Desaparecidas no Estado.

Foi considerado legal, ain-
da, o PL 2.674/15, do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS), que 
possibilita o corte, a extração e 
a supressão do buriti, median-
te prévia autorização de órgão 
ambiental competente. 

Calais, apresentou o substitu-
tivo nº 1, que ajusta a propo-
sição à técnica legislativa e à 
legislação ambiental vigente. 
As alterações mais significa-
tivas foram a supressão de 
dispositivos que, no entender 
do relator, previam medidas 
que não eram emergenciais 
ou de rotina.
Água – O PL 305/15, que pre-
vê a instituição de ações para 
estimular o controle de con-
sumo de água em residências 
do Estado, também foi avali-
zado pela CCJ. A proposição, 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), entre outras ações, 
propõe a criação do Selo Azul, 
a ser concedido às cidades 
que reduzirem esse consumo. 

O substitutivo nº 1 
acrescenta novo artigo à Lei 
13.765, estabelecendo que, 
nessa situação, deverá ser le-
vado em consideração o pre-
ço de menor valor. 
Obras de conservação – Tam-
bém recebeu parecer pela 
sua constitucionalidade o PL 
665/15, do deputado  Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), que 
autoriza os responsáveis pela 
operação e manutenção das 
rodovias estaduais a realiza-
rem, independentemente de 
autorização dos órgãos com-
petentes, intervenções para 
a melhoria das rodovias situ-
adas no Estado (sob sua res-
ponsabilidade). 

O relator, deputado  Isauro 

O Projeto de Lei (PL) 3.038/15, 
do deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB), que altera a 
Lei 13.765, de 2000, sobre a 
afixação de preço em produto 
à venda no comércio varejis-
ta do Estado, recebeu ontem 
parecer pela legalidade na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). O relator, de-
putado Isauro Calais  (PMDB), 
opinou pela juridicidade da 
matéria na forma do substi-
tutivo nº 1, que apresentou.

A proposição estabelece 
que, se o preço do produto 
no caixa foi maior do que o 
informado em etiqueta ou 
similar, o fornecedor deverá 
entregar a mercadoria sem 
ônus para o consumidor.
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Reajuste para servidores da educação já 
pode ser novamente analisado em Plenário

Projeto visa a proteção de nascentes
em caso de acidente.  

A primeira proposição 
também foi relatada pelo de-
putado Vanderlei Miranda, 
enquanto o PL 1.452/15 teve 
como relator o deputado Tito 
Torres (PSDB). Os três proje-
tos estão prontos agora para 
entrar na pauta do Plenário.

Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
pretendem, respectivamen-
te, coibir trotes telefônicos 
a serviços de emergência no 
Estado e obrigar as conces-
sionárias de transporte co-
letivo intermunicipal a infor-
marem os passageiros sobre 
procedimentos de segurança 

de abastecimento de água e 
de geração de energia elétrica 
vinculem recursos para prote-
ção de nascentes. O relator da 
matéria foi o deputado Van-
derlei Miranda (PMDB).  

Já os PLs 838/15, do de-
putado Inácio Franco (PV), 
e 1.452/15, do deputado 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) emitiu ontem pareceres 
de 1º turno pela aprovação de 
três projetos. O PL 1.947/15, 
de autoria do deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
estabelece que as empresas 
concessionárias de serviços 

Guilherme Dardanhan 

A FFO aprovou parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido, com quatro emendas

servidores abrangidos pela 
Lei 100. O relator da propo-
sição foi o deputado Fábio 
Cherem, que opinou pela sua 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1 ao vencido, de 
sua autoria.

O novo texto insere um 
artigo no conteúdo do pro-
jeto. O dispositivo determina 
que, ao servidor ocupante 
de função pública que tenha 
deixado de integrar o Quadro 
Unificado de Funções Públi-
cas de Atividades de Ciência 
e Tecnologia, previsto na Lei 
10.324, de 1990, por se en-
contrar, na data de publicação 
da norma, fora de sua entida-
de de origem, é assegurado o 
direito ao enquadramento no 
referido quadro. 

da inconstitucional. Em seu 
parecer, o relator, deputado 
Cabo Júlio (PMDB), concluiu 
pela aprovação da matéria 
na forma do vencido, com as 
emendas de nº 1 a 4, apre-
sentadas por ele. 

Segundo o relator, as 
emendas visam ao aperfeiçoa-
mento da proposição, ade-
quando a sua redação à téc-
nica legislativa e consagrando 
os princípios da eficiência, da 
segurança jurídica e da conti-
nuidade do serviço público. 

O PL 3.230/16, também 
do governador, por sua vez, 
garante assistência médica e 
odontológica a ser prestada 
pelo Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais (Ipsemg) aos 

Ambiente (Feam), duas dire-
torias no Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) e mais duas 
no Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam). 
Lei 100 – Os outros dois pro-
jetos analisados pela Comis-
são de Administração Públi-
ca, que podem retornar ao 
Plenário, dizem respeito aos 
servidores demitidos em ra-
zão da declaração de incons-
titucionalidade da Lei Com-
plementar 100, de 2007. 

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 50/16, do 
governador, assegura a con-
tinuidade do afastamento 
aos servidores licenciados de 
 suas funções para tratamen-
to de saúde, na ocasião em 
que a Lei 100 foi considera-

Está pronto para votação de 
2º turno no Plenário o Pro-
jeto de Lei (PL) 3.396/16, do 
governador, que reajusta em 
11,36% o salário dos servi-
dores da educação, de forma 
retroativa a 1º de janeiro de 
2016. Ontem, ele recebeu 
parecer de 2º turno pela sua 
aprovação na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). 

A proposição foi aprova-
da na forma do vencido (texto 
aprovado em 1º turno), com 
a emenda nº 1, da FFO, que 
incorpora emenda do gover-
nador apresentada em Plená-
rio. A mudança tem o objeti-
vo de corrigir os valores da ta-
bela de vencimento do último 
grau da carreira de Analista 
de Educação Básica, contidos 
na Lei 21.710, de 2015, que 
estavam desatualizados.
Sisema – Outras três pro-
posições também já podem 
voltar a ser analisadas pelo 
Plenário, após receberem 
pareceres de 2º turno favorá-
veis da Comissão de Adminis-
tração Pública. Entre elas es-
tá o PL 3.174/16, de autoria 
do governador, o qual altera 
a Lei 21.972, de 2016, que 
trata do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema). 

O projeto, relatado pe-
lo deputado Fábio Cherem 
(PSD), ajusta as estruturas 
orgânicas básicas das entida-
des do Sisema ao modelo de 
organização administrativa 
do Estado. Dessa forma, ele 
acrescenta uma diretoria na 
Fundação Estadual do Meio 
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ORADORES

Servidores públicos
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) iniciou seu 
discurso destacando que 
seu partido sempre apoiou 
as demandas dos servido-
res públicos. “O PMDB tem 
história nessa Casa. Nas le-
gislaturas passadas, vimos, 
muitas vezes, servidores rei-
vindicando seus direitos nas 
galerias. Na época, éramos 

oposição. Sempre deixamos 
claro o lado em que está-
vamos em relação aos inte-
resses dos servidores”, en-
fatizou. Miranda lamentou 
que, apesar disso, o partido 
foi hostilizado na reunião de 
Plenário de terça, na qual os 
deputados votaram projetos 
que beneficiam trabalha-
dores da área de educação. 
“Poucas coisas me frustram 

no mandato. A falta de re-
conhecimento é uma delas”. 
Em aparte, Durval Ângelo 
(PT) informou que há um re-
querimento para que proje-
tos que beneficiam servido-
res do Ministério Público e 
do Judiciário sejam incluídos 
na pauta do Plenário. Em ou-
tro aparte, Cristiano Silveira 
(PT) enfatizou a importância 
do PMDB na ALMG.

COMISSÕES

Participantes de audiência defendem
acessibilidade ambiental para os idosos

Sarah Torres

A importância da acessibilidade ambiental foi destacada pelos participantes da audiência

adaptações para idosos e pes-
soas com deficiência. “O en-
velhecimento está muito mais 
rápido do que as providências 
do poder público”, criticou. 

Também autor do reque-
rimento, o deputado Glaycon 
Franco (PV) abordou o fato de 
a maior parte dos municípios 
mineiros não possuir progra-
ma de acessibilidade, conselho 
do idoso, assim como políticas 
públicas para garantir a quali-
dade de vida dessas pessoas. 
“Passou da hora de pensar-
mos em um plano estadual da 
acessibilidade. Essa comissão 
trabalhará para isso”, afirmou.

passam a precisar de cuida-
dos, os espaços não estão 
preparados para atendê-los. 
“Hoje, nos banheiros não 
cabe uma cadeira de banho, 
não entra uma maca de am-
bulância. O ambiente preci-
sava ser pensado de forma 
a facilitar o deslocamento e 
o dia a dia das pessoas mais 
velhas”, concluiu.
Legislação – Um dos auto-
res do requerimento para a 
reunião, o deputado Isauro 
Calais (PMDB) questionou 
por que não existe nenhuma 
legislação que obrigue que os 
projetos residenciais incluam 

mil. É um gasto válido, tendo 
em vista que envelhecer com 
dignidade passa pelo planeja-
mento dos espaços”, analisou.

O presidente da Associa-
ção de Cuidadores de Idosos 
de Minas Gerais, Jorge Ro-
berto Afonso de Souza Silva, 
chamou a atenção para a ne-
cessidade de prevenção das 
quedas. “A cada três idosos, 
um sofrerá uma queda. 60% 
das quedas acontecem nos 
lares. Precisamos refletir so-
bre isso, não é normal o idoso 
cair”, informou.

Jorge Roberto salientou 
ainda que, quando os idosos 

A importância de se planeja-
rem as condições de acessi-
bilidade nos lares dos idosos 
foi ressaltada ontem, em reu-
nião da Comissão Extraordi-
nária do Idoso. Especialistas 
abordaram a necessidade de 
se enxergarem as pessoas com 
mais de 60 anos como atuan-
tes e independentes dentro da 
sociedade.

Marcelo Pinto Guima-
rães, arquiteto e professor 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), frisou 
que a previsão é de que, em 
2050, 25% da população bra-
sileira seja idosa. “Precisamos 
pensar em qualidade de vida, 
em aspectos que envolvam a 
presença deles na sociedade, 
em ambientes de qualidade. 
Isso passa por um planeja-
mento sistêmico, pela gestão 
das cidades e por um projeto 
adequado para casas e edifí-
cios”, explicou.

O professor sugeriu a 
criação de um plano estadual 
específico sobre acessibilida-
de ambiental. Outras medi-
das sugeridas por Guimarães 
foram a criação de benefícios 
fiscais e o apoio institucional 
ao desenvolvimento tecnoló-
gico e à comercialização de 
equipamentos de suporte 
para as atividades cotidianas.

“Precisamos ter a men-
talidade de um lar acessível 
desde o projeto, já que assim 
fica mais barato. O preço mé-
dio de um projeto arquitetô-
nico está em torno de R$ 4,6 



7 de abril de 2016 quinta-feira – Assembleia Informa • 5

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas)
PL 3.174/16

Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno 

PL 3.230/16
Do governador. Garante aos servidores atingidos pela inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 
serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais (Ipsemg). Discussão em 2º turno
PL 3.396/16

Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de for-
ma retroativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 2º turno 

PLC 50/16
Do governador. Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. Discussão em 2º turno
Reunião Ordinária (14 horas)

ORADORES

Idosos
O deputado Isauro Calais 
(PMDB) destacou audiência 
da Comissão Extraordinária 
do Idoso, realizada na tar-
de de ontem, para discutir 
a acessibilidade dos idosos 
a suas casas. “Será que as 
casas dessas pessoas con-
tam com uma estrutura que 
lhes dê segurança?”, ques-
tionou. Ele salientou que 

o Estado também precisa 
estar atento ao envelheci-
mento da população, uma 
vez que, de acordo com o 
parlamentar, daqui a três 
décadas, a população de 
idosos será triplicada. “Se 
não houver uma prepara-
ção, haverá uma segrega-
ção dessas pessoas”, disse. 
A possibilidade de a fábrica 
da Mercedes-Benz ser fe-

chada em Juiz de Fora (Zona 
da Mata) também foi abor-
dada pelo deputado. Se-
gundo ele, mais de 1,2 mil 
empregos serão perdidos, 
se isso ocorrer. Por isso, ele 
pediu que o governo discuta 
o assunto. Em aparte, Antô-
nio Jorge (PPS) disse que é 
necessário fazer um esforço 
para que a empresa conti-
nue no município.

Contrapartidas ambientais
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) abordou a Lei 12.503, 
de 1997, que obriga a Co-
pasa e a Cemig a investirem 
0,5% de seu orçamento em 
contrapartidas ambientais, 
como a preservação dos rios 
e nascentes em Minas. Ele 
destacou que foi realizada, 
ontem, audiência pública da 
Comissão de Minas e Ener-

gia sobre o assunto. “Ficou 
muito claro na reunião que 
essas empresas não têm in-
vestido essa porcentagem 
para tratar os rios. Elas de-
veriam usar parte dos lucros 
para essa iniciativa, uma vez 
que utilizam os recursos hí-
dricos”, disse. O deputado 
também focou seu pronun-
ciamento em questões da 
área da saúde. “O Estado 

não consegue cumprir suas 
obrigações nessa área pela 
crise econômica e pela in-
sensibilidade do Ministério 
da Saúde”. De acordo com o 
parlamentar, Minas vai dei-
xar de receber R$ 2 bilhões 
na área este ano. Pimenta 
também reforçou que não 
dá para assistir de forma 
passiva ao desmonte da área 
da saúde.

Segurança pública
O deputado João Leite  (PSDB) 
discorreu sobre o tema da se-
gurança pública. De acordo 
com o parlamentar, o Estado 
está passando por um mo-
mento delicado nessa área. 
Ele destacou o crescimento 
da criminalidade em Itama-
randiba (Vale do Jequitinho-
nha), onde, conforme João 
Leite, a cadeia pública é frá-

gil e superlotada. “A Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte tem 33 viaturas de res-
gate dos bombeiros. Dessas, 
apenas três estão funcionan-
do”, acrescentou. O depu-
tado também citou que, na 
Capital, houve um aumento 
de 40% no número de rou-
bos. “O choque de gestão, 
do ex-governador Aécio Ne-
ves, foi muito criticado, mas 

hoje temos o apagão da ges-
tão em Minas Gerais”, criti-
cou. Em aparte, o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) 
reforçou as palavras de João 
Leite. “O que mais nos preo-
cupa é que o governador, 
na campanha de 2014, fez 
promessas milagrosas para 
a área da segurança pública. 
Nada se cumpriu até agora”, 
censurou.

Servidores públicos II
O deputado Cristiano Silveira  
(PT) iniciou sua fala afirman-
do que as principais conquis-
tas dos trabalhadores foram 
obtidas a partir de mobiliza-
ção e luta. Ele disse que é 
fundamental que os servi-
dores continuem cobrando 
do governo suas pautas e 
cumprimentou os trabalha-
dores do Ministério Público 

e Judiciário presentes à Reu-
nião Ordinária. O parlamen-
tar também relatou apoio às 
proposições que beneficiam 
os servidores da educação 
em tramitação na ALMG. 
“Mais uma etapa do acor-
do com os professores está 
em curso. Espero que, hoje, 
já seja votado em 2º turno”, 
disse, referindo-se ao Projeto 
de Lei 3.396/16, do governa-

dor, que reajusta em 11,36% 
o salário dos servidores da 
educação. Silveira falou do 
compromisso com o povo mi-
neiro e da importância de se 
respeitar a democracia. Em 
aparte, o deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS) declarou seu 
apoio às reivindicações dos 
servidores públicos e saudou 
os trabalhadores presentes à 
reunião.
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Esporte (Auditório) – debater, com a presença de convida-
dos, o PL 3.256/16, que propõe a criação de um cadastro de bicicletas no 
Estado. Requerimento: deputado Lafayette de Andrada

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Teatro) – debater, com a 
presença de convidados, os programas governamentais da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requerimento: depu-
tados Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, os desdobramentos da exigência de padronização da carteira 
de identificação estudantil pela Lei 12.933, de 2013. Requerimento: de-
putado Paulo Lamac

• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 437/15

Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito 
de reposição florestal. Votação em 1º turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Votação em 
1º turno

PL 3.174/16
Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno 

PL 3.230/16
Do governador. Garante aos servidores atingidos pela inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 
serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg). Discussão em 2º turno

PL 3.396/16
Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de for-
ma retroativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 2º turno 

PLC 50/16
Do governador. Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. Discussão em 2º turno

PL 921/15
Do deputado Braulio Braz. Institui o Polo de Piscicultura Ornamental. 
Discussão em 2º turno

PL 2.929/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Nova Serrana. Discussão em 2º turno

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) a doar imóvel que especifica. Dis-
cussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Como os brasileiros lidam com as regras?
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (2/3) – A falta de repasse 

de recursos para entidades que cuidam do tratamento e 
recuperação de usuários e dependentes de drogas

 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 
acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias 

 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 – Crítico literário Fábio Lucas

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Lixo e reciclagem 
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário  

(ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Plano Estadual de Educação 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4  
(Saiba o básico sobre as leis orçamentárias)

13h45 Assembleia Notícia (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 – Crítico literário Fábio Lucas  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Lixo e reciclagem 
 20h Geração – Vida leve, com Leila Ferreira
 20h30 Propaganda Política 
 20h35 Comissão de Administração Pública (4/3) – Demora na 

reforma e promoção de militares
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevista, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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