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Servidores do setor de segurança 
pública ameaçam entrar em greve 

Associações de militares apontam retrocesso
gou quase R$ 1 milhão para o 
fretamento de aviões.

Ainda de acordo com o 
parlamentar, além dos salá-
rios, o governo tem atrasado o 
pagamento de diárias, ajudas 
de custo e até férias-prêmio 
para os servidores do setor. 

O presidente do Sindi-
cato dos Peritos Criminais 
 (Sindpecri-MG), Wilton Ri-
beiro de Sales, afirmou que 
as viaturas estão sucateadas 
e os policiais, passando por 
dificuldades com os atrasos.

comete um crime ao não assu-
mir com responsabilidade, no 
seu entender, a condução da 
segurança pública no Estado.
Recursos públicos – O depu-
tado Sargento Rodrigues cen-
surou, ainda, a gestão dos re-
cursos públicos pelo governa-
dor. Ele disse estranhar que 
Pimentel justifique falta de 
verbas para investir na segu-
rança pública, enquanto gas-
ta com viagens e publicidade. 
Segundo o parlamentar, ape-
nas neste ano, o governo pa-

categoria. “Esse tempo aca-
bou”, disse. “É preciso parar as 
atividades dentro dos quartéis”, 
reforçou o tenente-coronel.

Paulo Fernando Ribeiro, 
diretor do Sindicato dos Escri-
vães de Polícia (Sindep-MG), 
também foi incisivo nas crí-
ticas ao governo do Estado. 
“Governo que não se interes-
sa pela segurança e que não 
se interessa pela sociedade 
não governa”, afirmou.

Para o delegado Marco 
Antonio Assis, o governador 

Os presidentes da Associa-
ção dos Militares Estaduais 
Mineiros (Amem), tenente-
-coronel Norberto Russo, e 
do Centro Social dos Cabos 
e Soldados, cabo Álvaro Coe-
lho, compararam a situação 
atual da categoria com o 
que chamaram de “época 
 pré-97”, referindo-se ao mo-
vimento grevista dos praças 
da PM realizado em 1997.

O cabo lembrou que mui-
tos dependiam de cestas bási-
cas doadas por instituições da 

Willian Dias

Servidores da segurança pública lotaram o Plenário e as galerias para acompanhar a reunião

ocupações de espaços públicos 
e a interdição de estradas. “Já 
fomos muito tolerantes”, disse.

“A luta sindical não faz 
sentido se ficar só no gabine-
te’”, provocou o presidente do 
Sindicato dos Servidores da 
Polícia Civil (Sindpol), Denilson 
Martins, que também defen-
deu a greve da categoria.

ções para exigir uma resposta 
do governador. Ele considerou 
a audiência pública “o último 
alerta” para Pimentel.

O deputado federal Sub-
-tenente Gonzaga (PDT-MG) 
defendeu ações mais concre-
tas, além da greve, para que a 
categoria alcance os objetivos 
debatidos na audiência, como 

Segundo o deputado, apesar 
de a data-base dos servido-
res ser 1º de outubro, ainda 
não houve nenhuma atitude 
do governo para definir a re-
composição das perdas. 

O parlamentar concla-
mou os participantes, que lo-
taram o Plenário e as galerias, 
a participarem de manifesta-

Líderes de todas as entida-
des representativas dos ser-
vidores da segurança pública 
de Minas Gerais marcaram 
para o dia 8 de novembro, 
às 14 horas, uma assembleia 
geral para definir ações de 
pressão sobre o governo 
do Estado. Eles querem o 
retorno do pagamento dos 
salários ao quinto dia útil do 
mês, a definição de reajuste 
para a categoria e a garantia 
da quitação do 13º em dia. 
A medida foi aprovada em 
audiência pública realizada 
ontem, no Plenário, pela Co-
missão de Segurança Pública. 

A data também foi esco-
lhida por outras categorias 
do serviço público estadual 
para uma paralisação geral 
com base nas mesmas reivin-
dicações, conforme informou 
o presidente do Sindicato 
dos Delegados da Polícia Civil 
(Sindepominas), Marco Anto-
nio de Paula Assis.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que também é 
autor do requerimento para 
a audiência, reclamou das 
dificuldades financeiras que 
os policiais têm enfrentado 
em função dos atrasos e do 
parcelamento dos salários. 
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PL dispõe sobre lista de material escolar
acionamento da trava de se-
gurança da bomba de abas-
tecimento; o PL 1.367/15, 
da deputada Ione Pinheiro 
(DEM), o qual dispõe sobre a 
adaptação de computadores 
em lan houses e estabeleci-
mentos similares para a uti-
lização de pessoas com defi-
ciência visual; e o PL 216/15, 
dos deputados Anselmo José 
Domingos (PTC) e Fred  Costa, 
que obriga produções ci-
nematográficas patrocinadas 
pelo governo a divulgarem 
mensagens de estímulo à 
doa ção de sangue. 

tivo ao empreendedorismo, 
à recuperação de empresas 
e ao comércio varejista. Os 
autores desses projetos são, 
pela ordem, os deputados 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
Elismar Prado (sem partido) e 
Fred Costa (PEN).

Completam a lista de pro-
jetos avalizados pela comis-
são os PLs 722/15 e 2.723/15, 
ambos do deputado  Gilberto 
Abramo, que proíbem a 
emissão de comprovantes 
em papéis termossensíveis 
e a continuação do abaste-
cimento de veículos após o 

ro Calais (PMDB), apresentou 
o substitutivo nº1. O novo tex-
to passa a alterar a Lei 16.669, 
de 2007, para que nela se in-
sira a previsão de devolução 
pelos estudantes do material 
didático não utili zado durante 
o ano letivo, e, como essa nor-
ma abrange apenas as escolas 
particulares, muda também 
a Lei 12.781, de 1998, que se 
refere às escolas públicas.

A CCJ concluiu, ainda, 
pela juridicidade dos PLs 
1.397/15, 1.881/15 e 318/15, 
que criam, respectivamente, 
políticas estaduais de incen-

Entre os projetos que recebe-
ram ontem parecer pela sua 
constitucionalidade da CCJ 
está o PL 771/15, do deputa-
do Gilberto Abramo. A propo-
sição proíbe que as institui-
ções públicas de ensino exi-
jam dos alunos produtos de 
limpeza e de higiene pessoal 
e materiais de expe diente ad-
ministrativo, bem como que 
o material pedagógico seja 
obrigatoriamente adquirido 
nas próprias instituições ou 
em estabelecimentos comer-
ciais por elas indicados. 

O relator, deputado Isau-

COMISSÕES

Proibição do uso de animais em
testes de cosméticos passa na CCJ

Clarissa Barçante

Na reunião de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade de diversas proposições

putado Gilberto Abramo, que 
pretende proibir a conversa 
em telefone celular e o uso 
de uma gama de aparelhos 
eletrônicos em salas de aula 
e outros espaços de estudo.

O deputado Luiz Hum-
berto Carneiro, relator da 
matéria, considerou que o 
elenco taxativo de todos os 
aparelhos a serem proibidos 
pode gerar a necessidade de 
constante alteração da lei. 
Assim, propôs o substitutivo 
nº 1, que trata o tema de for-
ma mais genérica. 

de arma ou droga.
No entanto, o relator 

entendeu que ela pode ser 
aprimorada. Dessa forma, o 
substitutivo nº 1 altera a Lei 
12.492, em especial para ve-
dar expressamente que, du-
rante a revista, o visitante seja 
obrigado a fazer agachamen-
tos, dar saltos ou despir-se em 
local que não resguarde sua 
intimidade ou na presença de 
agentes do sexo oposto.
Celulares – Outra proposição 
que recebeu o aval da CCJ foi 
o PL 770/15, também do de-

íntima de visitantes em esta-
belecimentos prisionais do 
Estado. O relator, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), reco-
mendou a aprovação do subs-
titutivo nº 1, que apresentou.

Em seu parecer, Leonídio 
Bouças salienta a existência 
de uma lei estadual que disci-
plina a matéria: a Lei 12.492, 
de 1997. Essa norma prevê 
que a revista deverá ser fei-
ta por meio de detectores de 
metais e outros equipamen-
tos necessários para impedir 
a entrada de qualquer tipo 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) concluiu ontem 
pela legalidade do Projeto 
de Lei (PL) 2.844/15, dos de-
putados Fred Costa (PEN) e 
Noraldino Júnior (PSC). A pro-
posição proíbe a utilização 
de animais para desenvolvi-
mento, experimento e teste 
de produtos cosméticos e de 
higiene pessoal, perfumes e 
seus componentes.

Segundo os autores da 
matéria, em países da União 
Europeia, os testes em animais 
para cosméticos são proibidos 
desde 2009, e a comercializa-
ção de produtos testados está 
vetada desde março de 2013. 

 Os parlamentares ressal-
tam, ainda, que a Constitui-
ção da República veda práti-
cas que submetam animais à 
crueldade. 

O relator, deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
apresentou o substitutivo  
nº 1. A principal mudança 
proposta é sujeitar o infrator 
da futura lei a sanções con-
tidas na Lei 7.772, de 1980, 
que dispõe sobre a proteção, 
a conservação e a melhoria 
do meio ambiente.
Revista – Também recebeu 
parecer pela juridicidade da 
CCJ o PL 821/15, do deputado 
Gilberto Abramo (PRB), que, 
originalmente, proíbe a  revista 
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Municípios reivindicam melhorias 
nos serviços prestados pela Copanor

Atraso no Bolsa Verde motiva audiência
solicitação dos deputados Gil 
Pereira (PP) e Antônio Carlos 
Arantes (PSDB).

Já a revisão do Plano Plu-
rianual de Ação Governamental 
(PPAG) para o exercício de 2017 
será tema de duas audiências 
requeridas pela deputada Ma-
rília Campos (PT) na Comissão 
de Participação Popular.

estabelece teto para o aumen-
to dos gastos públicos federais, 
foi aprovado na Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia.

Na Comissão de Minas e 
Energia, será agendada uma 
audiência sobre as propostas 
do governador de alteração 
da legislação tributária do Es-
tado. A reunião vai atender a 

acumula uma dívida superior 
a R$ 60 milhões com os agri-
cultores, segundo o autor do 
requerimento, deputado Cás-
sio Soares (PSD).
PEC – Requerimento do depu-
tado Rogério Correia (PT) para 
que sejam discutidos os impac-
tos da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16, que 

A Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel aprovou ontem pedido de 
audiência sobre o programa 
Bolsa Verde, que concede in-
centivo financeiro a proprietá-
rios de terras e posseiros pela 
proteção do meio ambiente.

Apesar da importância do 
programa, o Poder Executivo 

Raíla Melo

Problemas com abastecimento de água e tratamento de esgoto foram as principais queixas levantadas

desafios a serem superados, 
desde carência de recursos 
para projetos e programas a 
dificuldades logísticas, uma 
vez que alguns distritos e po-
voados distam até 300 quilô-
metros da sede.

Segundo Alonso, atual-
mente a Copanor atende a 
uma população de 300 mil 
pessoas, das quais 120 mil 
seriam beneficiadas pelo ser-
viço de esgotamento sanitá-
rio. Apenas 238 localidades 
contam com abastecimento 
de água tratada. 

Quanto ao tratamento de 
esgoto, os números são bem 
menores: 74 localidades são 
atendidas (15,2% do total). 
Omissão – Para o deputado 
Carlos Pimenta (PDT), a Co-
pasa sempre foi omissa com 
relação aos pequenos muni-
cípios, distritos e povoados. 
Ele informou que o proble-
ma tem sido recorrente em 
todos os governos, tanto no 
atual, do PT, como nos ante-
riores, do PSDB. 

O deputado também la-
mentou o fato de a empresa 
não contar com orçamento 
próprio, tendo em vista que o 
orçamento da saúde do Esta-
do, de onde vem os recursos 
para a Copanor, não é suficien-
te para atender nem o básico.

Pimenta ressaltou, ainda, 
que os deputados da Assem-
bleia devem cobrar responsa-
bilidade da Copasa, que, se-
gundo ele, arrecada recursos 
e deixa os problemas para a 
Copanor resolver.

do rio que dá nome à cidade. 
Por sua vez, a prefeita de 

Aricanduva, Maria Arlete dos 
Santos Azevedo, afirmou que 
o rio São Lourenço recebe há 
20 anos todo o esgoto da ci-
dade, prejudicando as comu-
nidades ribeirinhas.
Recursos – A comissão ou-
viu também o diretor-pre-
sidente da Copanor, Alonso 
Reis da Silva, que expôs as 
dificuldades enfrentadas pela 
empresa para atender as co-
munidades. Ele explicou que 
a subsidiária foi criada para 
dar assistência aos pequenos 
municípios e povoados da 
região Norte e Nordeste do 
Estado, com população entre 
200 e 5 mil habitantes. 

Contudo, ao longo dos 
anos, têm sido muitos os 

prefeitos e comunidades da 
região, com o objetivo de pres-
sionar o governo do Estado a 
apresentar soluções rápidas 
para os problemas enfrenta-
dos pelos municípios em rela-
ção ao abastecimento de água 
e ao tratamento de esgoto.  

Luiz Fernando chegou a  
manifestar a disposição de 
recorrer à Justiça, caso o 
governo não atenda às ne-
cessidades da população ra-
pidamente, e ameaçou até 
mesmo pedir a revisão do 
contrato do município com a 
empresa, que data de 2008.
Poluição – Os convidados la-
mentaram, também, a polui-
ção dos rios e nascentes da 
região. O atual prefeito de Ita-
marandiba, Erildo Gomes, con-
denou as condições insalubres 

Prefeitos e vereadores dos Va-
les do Jequitinhonha e Mucuri 
reivindicaram ontem, em au-
diência da Comissão de Saú-
de, melhorias na prestação 
de serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento 
sanitário em seus municípios, 
em particular nos distritos e 
povoados mais carentes. Eles 
cobraram providências ur-
gentes da Copanor, empresa 
pública subsidiária da Copasa, 
criada pelo governo de Minas 
para atender as regiões Norte 
e Nordeste do Estado.

Durante a reunião, con-
vocada a requerimento do de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
alguns convidados, como o 
prefeito eleito de Itamarandi-
ba, Luiz Fernando Alves, de-
fenderam a união de todos os 
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Governo propõe comissão de gestão fiscal
pecialmente importante tendo 
em vista a situação financeira 
do Estado e a necessidade de 
se estabelecerem mecanismos 
que garantam a continuidade 
das políticas públicas.

A proposição será analisa-
da pelas Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Administra-
ção Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

além do procurador-geral de 
Justiça. As funções na comis-
são não serão remuneradas.

Está prevista ainda a cria-
ção de uma secretaria executi-
va vinculada à comissão, com-
posta por um técnico indicado 
por cada representante dos ór-
gãos e entidades participantes.

Na mensagem, o governa-
dor salienta que o projeto é es-

propositivo, com competên-
cia de propor diretrizes, exer-
cer o acompanhamento e a 
avaliação permanente da po-
lítica e da operacionalização 
da gestão fiscal no Estado.

Os integrantes da nova co-
missão serão o governador e 
os presidentes da Assembleia 
Legislativa, do Tribunal de Jus-
tiça e do Tribunal de Contas, 

Durante a Reunião Ordinária 
de ontem, o Plenário recebeu 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel encami-
nhando o Projeto de Lei (PL) 
3.850/16, que cria a Comis-
são de Gestão Fiscal do Esta-
do, cumprindo uma exigência 
constitucional.

A comissão será perma-
nente, de caráter consultivo e 

PLENÁRIO

COMISSÕES

Transferência de imóveis do complexo 
da Cidade Administrativa segue na FFO

Clarissa Barçante

A FFO também distribuiu em avulso parecer sobre o projeto que autoriza o Estado a alienar imóveis à Codemig  

trata da concessão desse be-
nefício. No parecer do depu-
tado Vanderlei Miranda, foi 
apresentado um projeto de 
resolução para ratificar a re-
dução de impostos proposta.

Na mensagem, o gover-
no explica que benefícios tri-
butários concedidos no Ceará 
e na Bahia prejudicaram a 
competitividade das empre-
sas instaladas em Minas. Por 
isso, o Executivo pretende 
adotar a mesma medida. 

O benefício fiscal consis-
te em crédito presumido do 
ICMS, de modo que a carga 
tributária efetiva sobre a cal 
seja de 1%. 

envolva” do substitutivo nº 
1, em artigo que assegura o 
direito de recompra dos imó-
veis por parte do Estado. O 
relator justifica que o direito 
de o Executivo reaver os imó-
veis mediante abatimento de 
capital independe de os pré-
dios fazerem parte de opera-
ção financeira.
Benefício tributário – Os fa-
bricantes de cal virgem e hi-
dratada poderão ter um regi-
me especial de tributação em 
Minas Gerais, tendo em vista 
que a FFO também aprovou 
ontem parecer favorável à 
Mensagem 172/16, encami-
nhada pelo governador, que 

vernador, que autoriza o Esta-
do a alienar à Codemig cinco 
imóveis: um em Lagoa Santa e 
o restante na própria Capital.

O relator, deputado Van-
derlei Miranda, opinou pela 
aprovação do projeto na forma 
do substitutivo nº 1, da CCJ, 
com a emenda nº 1, que apre-
sentou. O substitutivo corrige 
divergências entre os dados 
cadastrais dos imóveis e os re-
gistros apensados ao processo, 
insere um memorial descritivo 
e faz adequações necessárias à 
técnica legislativa.

A emenda, por sua vez, 
suprime a expressão “em 
operação financeira que os 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) deve votar em breve 
seu parecer de 1º turno sobre 
o Projeto de Lei (PL) 3.482/16, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a receber os imóveis da 
Cidade Administrativa cons-
truídos pela Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig).

Na reunião de ontem, o 
deputado Vanderlei Miranda 
(PMDB), relator da proposi-
ção, determinou a distribui-
ção em avulso do seu parecer. 
Com isso, os parlamentares 
terão um prazo maior para 
analisar o relatório. 

O parecer do deputado é 
favorável à proposta, que per-
mite que a Codemig transfira 
para o Estado os prédios do 
complexo da Cidade Admi-
nistrativa, que incluem o Pa-
lácio Tiradentes, o Auditório 
Juscelino Kubitschek, os Edifí-
cios Minas e Gerais, o Centro 
de Convivência, a Estação de 
Água Gelada e o Prédio de 
Serviços Alterosa.

Construídos pela Codemig 
em terreno do Estado, o valor 
das obras foi de mais de R$ 1,1 
bilhão, e a transferência será 
efetivada por meio de com-
pensação pelo abatimento de 
capital investido nas ações do 
Estado junto à empresa.
Alienação – Também foi dis-
tribuído em avulso o parecer 
sobre o PL 3.502/16, do go-
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Startups
O Projeto de Lei 3.578/16, 
que institui a política de es-
tímulo às startups (empresas 
de base tecnológica), foi o 
assunto abordado pelo de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
 (PSDB). Ele divide a autoria 
do projeto com o deputa-
do Antônio Carlos Arantes 
 (PSDB). “Minas está passan-
do por uma crise, e a regu-

lamentação dessas empre-
sas beneficiará os cidadãos, 
com a criação de empregos 
e a possibilidade de aumen-
to da arrecadação”, afirmou 
Dalmo. O deputado infor-
mou que o Estado é o segun-
do maior polo desse tipo de 
empreendimento no Brasil, 
destacando, ainda, que a 
Assembleia promove um fó-
rum técnico em todas as re-

giões de Minas para debater 
a questão com a população e 
os empresários. Dalmo pediu 
a participação de todos nos 
debates para aperfeiçoar a 
proposta. Por fim, informou 
que o próximo encontro do 
fórum acontecerá em Uber-
lândia (Triângulo), no dia 25 
de outubro. A plenária final 
ocorrerá de 23 a 25 de no-
vembro, no Plenário.

Saúde
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) agradeceu ao ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, 
pelos recursos repassados 
a Minas. Segundo ele, em 
dois meses, o ministro libe-
rou R$ 122 milhões para o 
credenciamento em saúde 
no Estado. O deputado in-
formou, ainda, que a Fun-
dação Ezequiel Dias (Funed) 

passará a fabricar a vacina 
contra o HPV e que os meni-
nos também passarão a ser 
imunizados contra a doença, 
por decisão do Ministério 
da Saúde. Santiago expli-
cou que o governo preten-
de acabar com o câncer de 
colo do útero no Brasil, nos 
próximos anos. Arlen Santia-
go também afirmou que, na 
próxima quarta-feira (26), a 

Comissão de Saúde recebe-
rá um representante do Mi-
nistério Público do Tribunal 
de Contas do Estado para 
discutir o descumprimen-
to, pelo governo do Estado, 
dos mínimos constitucionais 
de investimento em saúde e 
educação. Ele também cen-
surou a falta de assistência 
do Estado às colônias de 
hansenianos.

PEC 241
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) criticou alguns pon-
tos da Proposta de Emenda 
à Constituição Federal (PEC 
241/16), em tramitação na 
Câmara de Deputados. A 
PEC propõe um teto para os 
gastos públicos por 20 anos. 
Na avaliação do deputado, a 
proposta é prejudicial para 
as áreas de saúde, educação 

e segurança, que já contam 
com poucos recursos. Para 
ele, a saúde no Brasil está 
um caos e, se congelarem os 
investimentos por 20 anos, 
a situação se tornará ainda 
pior. “Não é possível falar em 
um País desenvolvido sem in-
vestimentos em saúde, edu-
cação e sem empregos para 
a população”, disse. Carlos 
Pimenta também criticou o 

atraso no repasse de recursos 
estaduais para o transporte 
escolar rural. Segundo ele, 
esse atraso já chega a cinco 
meses. Em apartes, os depu-
tados Antônio Jorge (PPS) e 
Rogério Correia (PT) também 
criticaram a PEC 241, por en-
tenderem que a medida aca-
ba com os mínimos constitu-
cionais de investimento em 
educação e saúde.

Saúde II
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) criticou os parlamenta-
res da oposição, por, segun-
do ele, não lembrarem que 
o descumprimento dos míni-
mos constitucionais de inves-
timento em saúde e educa-
ção ocorria em governos an-
teriores ao de Pimentel. Ele 
afirmou que, em 2006, o índi-
ce de investimento em saúde 

no Estado foi de 5,83%, quan-
do o obrigatório era 12%. 
Com relação à PEC 241/16, 
Cristiano Silveira afirmou 
que é uma das medidas que 
terá um dos impactos mais 
fortes na vida da população 
nos próximos 20 anos, pre-
judicando especialmente os 
mais pobres. De acordo com 
o deputado, se a PEC tivesse 
sido aprovada em 2003, o 

salário mínimo seria hoje de 
R$ 400. Sobre as críticas da 
oposição relativas a atrasos 
em repasses estaduais para a 
educação, ele ponderou que 
o atual governo está se esfor-
çando para recuperar o setor, 
após assumir um Estado em 
que muitas escolas estavam 
em situação precária e em 
que os professores não rece-
biam o piso nacional.

Cortes sociais
O deputado Rogério Correia 
(PT) também criticou a PEC 
241/16 em sua fala no Plená-
rio. Segundo ele, a PEC fará 
mal para o Brasil, pois con-
gelará os investimentos em 
saúde, segurança e educação 
por 20 anos. Ele afirmou que 
os cortes afetarão sobretudo 
os mais pobres, pois os mais 
ricos possuem plano de saú-

de privado e não precisam de 
escolas públicas. Correia ava-
lia que o País melhorou quan-
do os governos foram obri-
gados a investir um mínimo 
de 12% em saúde e 25% em 
educação. Sobre o ensino, o 
deputado disse que, antes da 
implantação do mínimo cons-
titucional, o ensino médio 
era para poucos. “Na época, 
havia exame de admissão 

para entrar no ginásio. Mui-
tos ficavam sem estudar”, 
afirmou. O parlamentar lem-
brou que a PEC será votada 
na Câmara dos Deputados na 
próxima segunda e criticou o 
interesse em restringir os in-
vestimentos sociais, ao mes-
mo tempo em que se preser-
vam os gastos públicos que, 
no seu entender, beneficiam 
os mais ricos.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-
vidados, a situação do Programa Estadual de Prevenção e Controle do 
Câncer de Mama. Requerimento: deputado Antônio Jorge

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

dispensam Plenário
10 horas

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• 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

18 horas
• Comissão de Participação Popular (Salão Nobre) – debater, com a pre-

sença de convidados, o tema “O Brasil que queremos”. Requerimento: 
deputada Marília Campos

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

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do 
 governo, 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 mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Parlamento Brasil
 1h Panorama – Organização pessoal 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (22/6) – Assistência farmacêutica no Estado
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 

participação? – Teleaula 4: Saiba o básico sobre as leis 
orçamentárias

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão 

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Mercado da moda mineira
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Concessões e privatizações
 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político 

 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: 

Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debate sobre o 
tema “O Brasil que queremos”

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Mercado da moda mineira
 20h Via Justiça – 15 anos do PAI-PJ
 20h30 Horário Político
 20h40 Palestra – Conceitos de Estado, Governo e políticas públicas, 

com Paula Gabriel Mendes
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

•	programação	sujeita	a	alterações
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