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Comissão de Desenvolvimento Econômico
é favorável à criação de polo calçadista

O Projeto de Lei (PL) 3.286/16, 
que institui o Polo de Calça-
dos de Nova Serrana (Centro-
-Oeste), recebeu na última 
terça-feira parecer favorável 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. O relator, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), recomendou a aprova-
ção da matéria na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 

De autoria do deputado 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
o projeto cria o polo calçadista,  
englobando 12 municípios: 
Perdigão, Araújos, São Gon-
çalo do Pará, Bom Despacho, 
Conceição do Pará, Divinópo-
lis, Igaratinga, Leandro Ferrei-
ra, Onça do Pitangui, Pará de 
Minas, Pitangui e Nova Serra-
na (sede do polo).

A proposição estabelece 
os objetivos do polo e cita 
as ações esperadas do Exe-
cutivo, como a destinação 
de recursos para pesquisa e 
aprimoramento, tratamen-
to tributário diferenciado e 
ações de capacitação. 

O projeto também pre-
vê que o Executivo enviará à 
ALMG, semestralmente, os 
dados estatísticos relativos 
ao polo, como o número de 
associações e o montante de 
recursos liberados pelas li-
nhas de crédito oficiais. 

O substitutivo suprime es-
sa medida, sob o argumento de 
que a criação de tal obrigação 
para o Executivo fere o princí-
pio da separação dos Poderes. 
Além disso, o novo texto tam-
bém ajusta a proposição à téc-
nica legislativa e às regras cons-
titucionais, especificando as di-
retrizes para as ações do Estado.

O projeto segue agora 
para a Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária (FFO) para receber 
parecer de 1º turno.
Divergência de preços – Es-
tá pronto para ser votado 

pelo Plenário, em 1º turno, 
o PL 3.038/15, do deputado 
Vanderlei Miranda (PMDB), 
o qual altera a Lei 13.765, 
de 2000, sobre a afixação 
de preço em produto ven-
dido pelo comércio varejis-
ta. Na reunião da Comissão 
de Desenvolvimento Eco-
nômico realizada ontem, a 
proposta recebeu parecer 
favorável na forma do subs-
titutivo nº 1, da CCJ.

O deputado Fábio Avelar 
Oliveira foi o relator do proje-
to, que também foi distribuí-
do à Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuin-
te,  a qual, porém, perdeu o 
prazo para analisá-lo. 

Em sua forma original, a 
proposição determina que, 
se o preço cobrado no caixa 
for maior do que o indica-
do em etiqueta ou similar, o 
fornecedor deverá entregar 
o produto sem ônus para o 
consumidor.

O substitutivo nº 1 mo-
difica essa regra, de forma 
que, em vez de receber o 
produto de graça, o consu-
midor possa pagar o menor 
valor anunciado. 

Manejo de capivaras será tema de audiência
A Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais apro-
vou na última terça-feira re-
querimento do deputado No-
raldino Júnior (PSDC) para que 
seja debatido o manejo popu-
lacional de capivaras nos cen-
tros urbanos, como forma de 
prevenção da febre maculosa.

A morte do estudante 
Thales Cruz, vítima da doen-

ça após contato com carrapa-
tos na Capital, trouxe à tona 
a discussão sobre o assunto.
Terras devolutas – Na Comis-
são de Agropecuária e Agroin-
dústria, será agendada uma 
audiência sobre projeto de lei 
do deputado Tadeu Maritns 
Leite (PMDB) sobre terras pú-
blicas e devolutas. O requeri-
mento é de autoria do próprio 

parlamentar e do deputado 
Roberto Andrade (PSB).

Terras devolutas são ter-
ras públicas sem destinação 
e que em nenhum momento 
integraram o patrimônio de 
um particular. 

Entre outras questões, o 
projeto especifica os proce-
dimentos para identificação 
dessas terras. 

Tributos – A pedido dos 
deputados Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) e Gil Pereira 
(PP), a Comissão de Desen-
volvimento Econômico irá 
promover um debate so-
bre projetos do governador 
que alteram a legislação tri-
butária do Estado, como a 
alíquota do ICMS do etanol 
e da gasolina.

A comissão recomendou a aprovação do PL 3.286/16, que institui o polo de calçados, na forma do substitutivo nº  1

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

dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo 

Vida, da ALMG
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições da comissão

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo 

Vida, da ALMG
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-

tir e votar proposições da comissão

 0h Palestra (continuação) – História Política de Minas, com Luiz 
Fernandes de Assis

 1h Panorama – O uso de marca-passo 
 1h30 Parlamento Brasil 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (12/7) – 

Relação das comunidades terapêuticas com o Estado
 5h40 Compactos de Comissões 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder (Arqueólogo Castor Cartelli)
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Concessões e privatizações

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
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 (Arqueólogo Castor Cartelli) 
 19h Resenha da Semana (ao vivo)
19h30 Panorama – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho
 20h Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago 
 22h Resenha da Semana
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

•	programação	sujeita	a	alterações	

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mantenha um 
banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições 
apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)


