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Novas regras para barragens de rejeitos 
de minério recebem o aval da CCJ

Microempresários podem ser beneficiados
de pequeno porte; e o PL 
3.284/16, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), que possibilita 
ao policial civil aposentado 
participar de banca exami-
nadora em processos de 
habilitação, controle e rea-
bilitação de motoristas, bem 
como receber honorários 
por essa atividade.

PL 1.916/15, que institui o 
Fundo do Tribunal de Con-
tas (Funcontas), de auto-
ria do próprio órgão; o PL 
2.874/15, dos deputados Fa-
biano Tolentino (PPS) e An-
tônio Carlos Arantes  (PSDB), 
o qual dispõe sobre a habili-
tação sanitária de estabele-
cimento agroindustrial rural 

também recebeu parecer 
 pela sua legalidade na CCJ. 

O projeto ainda prevê 
a não incidência da Taxa de 
Fiscalização Judiciária, con-
forme já estabelecido em lei 
federal.
Juridicidade – A CCJ avali-
zou outras três proposições 
na reunião de ontem: o 

Reduzir em 50% os valores 
dos serviços prestados por 
tabelionatos de protesto de 
títulos a microempresários e 
empresas de pequeno porte 
é o que pretende o Projeto 
de Lei (PL) 3.637/16, do de-
putado Dilzon Melo (PTB). 
A proposição, relatada pelo 
deputado Leonídio Bouças, 

Pollyanna Maliniak

Diversas proposições foram analisadas ontem, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça

ministrativa, como a denomi-
nação do nome de secretaria.

O principal objetivo da 
proposição é garantir que a to-
talidade dos recursos da TFRM 
e do Cerm sejam destinados à 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel e a órgãos do Sisema. 
Coletiva – Em entrevista co-
letiva realizada ontem, o re-
lator da Comissão das Barra-
gens, deputado Rogério Cor-
reia (PT), acompanhado por 
representantes de movimen-
tos sociais, informou que vai 
solicitar urgência na tramita-
ção de ambos os projetos.

3.677/16 faz uma série de alte-
rações na Lei 19.976, de 2011, 
que institui a Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, 
Lavra, Exploração e Aproveita-
mento de Recursos Minerários 
(TFRM) e o Cadastro Estadual 
de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização das Atividades de 
Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos 
Minerários (Cerm). 

O deputado Leonídio Bou-
ças, em seu parecer, apresen-
tou as emendas nos 1 e 2, para 
adaptar o projeto a mudanças 
promovidas pela reforma ad-

biental e a fiscalização desses 
empreendimentos  competem 
aos órgãos e às entidades do 
Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Sisema), devendo ser 
realizados de forma articula-
da com a Política Nacional de 
Segurança de Barragens.

O substitutivo corrige, 
principalmente, imprecisões 
de técnica legislativa identi-
ficadas na redação da propo-
sição e ajusta os termos do 
projeto à política de defesa 
civil, de que trata a Lei Fede-
ral 12.608, de 2012.
Recursos minerários – Já o PL 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) concluiu ontem 
pela juridicidade de dois pro-
jetos que tratam da atividade 
minerária no Estado, especi-
ficamente no que concerne 
ao licenciamento das barra-
gens de rejeitos e à destina-
ção dos recursos das taxas de 
fiscalização. As matérias são 
tratadas pelos Projetos de Lei 
(PLs) 3.676/16 e 3.677/16, 
ambos de autoria da Comis-
são Extraordinária das Bar-
ragens. O deputado Leonídio 
Bouças (PMDB) foi o relator 
das propostas.

As duas proposições são 
resultado do trabalho da Co-
missão Extraordinária das Bar-
ragens, que ouviu autoridades 
e especialistas e investigou as 
causas do rompimento de bar-
ragem de rejeitos da Samarco 
em Mariana, ocorrido em no-
vembro do ano passado.

O Projeto de Lei (PL) 
3.676/16, que traz regras so-
bre o licenciamento ambiental 
e a fiscalização das barragens 
de rejeitos, recebeu parecer 
pela sua constitucionalidade 
na forma do substitutivo n° 1. 
Originalmente, a proposição 
reúne e consolida a legislação 
sobre o assunto, além de tra-
zer algumas novidades às nor-
mas já existentes. 

O projeto ainda estabe-
lece que o licenciamento am-
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Aeroporto da Pampulha será tema de debate 
que estaria em curso na Em-
presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios). 

Por solicitação do depu-
tado Antônio Jorge (PPS), a 
Comissão de Saúde vai agen-
dar audiência em Paracatu 
para debater a judicialização 
da saúde na região.

ros residenciais. 
Correios – Na Comissão de 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social foi aprova-
do requerimento do deputa-
do Rogério Correia (PT) para 
que seja debatido o que ele 
classifica como projeto de 
terceirização e precarização 

vado na reunião de ontem.
Atualmente, só podem 

operar no terminal aeronaves 
com capacidade máxima para 
75 passageiros. A restrição ao 
número de pousos e decola-
gens foi adotada por motivos 
de segurança, uma vez que o 
aeroporto é cercado de bair-

A Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização quer 
discutir a possibilidade de re-
torno dos aviões de grande 
porte ao Aeroporto da Pam-
pulha, em Belo Horizonte. 
Requerimento com essa fina-
lidade, do deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), foi apro-

Projeto pretende agilizar o processo 
de regularização fundiária no Estado

COMISSÕES

Willian Dias

Comissão de Agropecuária e Agroindústria debateu as implicações de projeto que trata das terras devolutas

volutas dessas regiões.
O secretário de Estado 

de Desenvolvimento Agrá-
rio, o ex-deputado Professor 
Neivaldo, registrou que a se-
cretaria tem a demanda de 
regularização fundiária de 
53,8 mil imóveis rurais. Até 
agora, 16.083 processos fo-
ram abertos e 37.724 estão 
cadastrados na secretaria, 
mas ainda paralisados. 
Dignidade – Os deputados Fa-
biano Tolentino (PPS), Emidi-
nho Madeira (PSB) e Roberto 
Andrade (PSB) parabenizaram 
Tadeu Martins Leite pela ini-
ciativa do projeto. Eles foram 
unânimes em apontar que a 
regularização fundiária dá dig-
nidade ao cidadão, que passa 
a ter acesso a políticas públi-
cas, como financiamentos e 
programas governamentais.

cípios e dos cartórios. 
Situação irregular – Aproxi-
madamente 12% do territó-
rio mineiro encontra-se em 
situação fundiária irregular. 
A informação é da secretaria 
adjunta de Estado de Cidades 
e de Desenvolvimento Regio-
nal (Secir), Isabel Freitas. Ela 
afirmou que 405 mil hectares 
são passíveis de regularização 
urbana e rural. Na área urba-
na, em 665 mil domicílios, há 
a situação de insegurança na 
posse do terreno. 

A atuação da pasta, con-
forme a subsecretária, res-
tringe-se a áreas urbanas e 
dá prioridade ao Norte de 
Minas e aos Vales do Jequi-
tinhonha e do Mucuri, devi-
do à maior vulnerabilidade 
social de sua população e ao 
grande número de terras de-

grandes obras, assim como 
na inserção de critérios de 
sustentabilidade ambiental.
Legislação – Tadeu ainda 
destacou mais uma meta do 
PL 3.601/16 – a de unificar 
a complexa legislação que 
rege o tema, facilitando sua 
interpretação. Outro crité-
rio importante presente na 
proposição, na visão do de-
putado, é o de justiça social, 
presente quando houver 
alienação onerosa, ou seja, 
quando um imóvel for trans-
ferido ou cedido. Nesses ca-
sos, a renda familiar será le-
vada em consideração.

A preocupação com a 
eficiência do processo tam-
bém tem lugar no projeto, 
por meio da descentralização 
do procedimento, que inclui 
maior participação dos muni-

Um Projeto de Lei (PL) ex-
tenso, complexo e com um 
objetivo abrangente: agilizar 
a regularização fundiária em 
Minas Gerais, pauta travada 
há cerca de cinco anos no 
Estado. Assim o deputado Ta-
deu Martins Leite (PMDB) de-
finiu ontem, em audiência da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria, o PL 3.601/16, 
de sua autoria, que trata das 
terras devolutas estaduais e 
traz novos mecanismos para 
facilitar a demarcação fundiá-
ria urbana e rural. 

Terras devolutas são ter-
ras públicas sem destinação e 
que em nenhum momento in-
tegraram o patrimônio de um 
particular, ainda que estejam 
irregularmente sob sua posse.

Entre outros aspectos, o 
projeto especifica os procedi-
mentos para a identificação 
dessas terras e sua discrimi-
nação administrativa e judi-
cial, estabelecendo os parâ-
metros para tal. 

Segundo Tadeu Martins 
Leite, a proposição dá ênfa-
se à priorização do  interesse 
social nos processos de regu-
larização fundiária. Ele exem-
plificou essa diretriz com a 
proposta de isenção das taxas 
cartoriais, nas áreas urbanas, 
quando o interesse social for 
comprovado.

A preocupação social ain-
da se mostra no projeto, de 
acordo com o parlamentar, 
na valorização da politica de 
regularização fundiária dos 
povos e comunidades tradi-
cionais e dos atingidos por 
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Grupo de estudo vai propor formas 
para o manejo urbano de capivaras

COMISSÕES

Raíla Melo

Parlamentares e pesquisadores debateram a melhor forma de controle da proliferação de capivaras

Viçosa tem experiência de sucesso
arcar com tudo”, alegou.
Solução – A deputada Marília 
Campos (PT), que solicitou a 
audiência junto com os depu-
tados Inácio Franco (PV), An-
tônio Jorge (PPS) e Noraldino 
Júnior, manifestou preocupa-
ção com o fato de a região da 
Pampulha ser muito frequen-
tada pela população, ao de-
fender o manejo e a proteção 
da saúde humana.

Os deputados Cássio Soa-
res (PSD) e Inácio Franco (PV) 
ressaltaram a importância da 
audiência. “O intuito da As-
sembleia é contribuir com su-
gestões para a solução de um 
problema que vem se arras-
tando”, frisou Cássio Soares.

o exemplar adulto, uma vez 
que teve essa febre, se torna 
imune à doença, deixando de 
contaminar o carrapato e in-
terrompendo, assim, o ciclo 
da transmissão ao homem.
Ressalvas – No entanto, con-
frontado com a experiência 
de manejo desenvolvida em 
Viçosa, aprovada por muitos 
participantes da audiência, 
Romário Leite fez algumas 
ressalvas. “A ideia não é ruim. 
Concordo com o manejo, 
mas, em alguns momentos, 
ele tem que ser bem estuda-
do para o levantamento dos 
custos e da estrutura para sua 
implantação, porque a prefei-
tura, sozinha, não dá conta de 

chos e da ligadura em fêmeas.
“Inicialmente, houve a 

redução natural de 30% da 
população”, disse. De três gru-
pos com cerca de 30 capivaras 
que viviam na região, hoje 
restam apenas cinco animais, 
informou o professor. Além da 
esterilização, ele acrescentou 
que foram usados cavalos no 
meio ambiente das capivaras, 
servindo de iscas para os car-
rapatos, que eram retirados 
ao final de cada dia.

Tarcízio salientou que 
o manejo adequado ainda 
pode contribuir para preser-
var uma barreira sanitária 
natural à proliferação da fe-
bre maculosa. Isso porque 

Tarcízio de Paula, professor 
de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV), explicou que a 
capivara é um animal que 
adota um sistema de creche, 
em que uma ou duas fêmeas 
tomam conta de filhotes de 
outras, sendo que poucas de-
las se reproduzem de fato.

Já os machos marcam 
território e são os “reis” de 
seu grupo, embora apenas 
60% dos filhotes geralmente 
sejam “o macho alfa”. O es-
tudo desse comportamento 
da espécie norteou o manejo 
feito em três pequenos lagos 
do município de Viçosa, por 
meio da vasectomia em ma-

se agrava com o número de 
capivaras presentes em áreas 
extensas como a Pampulha.
Informação – Liliam Marotta, 
representante da Promotoria 
de Justiça de Defesa da  Saúde 
de Minas Gerais, chamou 
atenção para a necessidade 
de se prestar informação cla-
ra à população sobre a situa-
ção, inclusive dentro do par-
que da Pampulha. 

ao defender ações contínuas 
e urgentes para evitar novas 
vítimas da doença em am-
bientes povoados por esses 
animais.

Professor de doenças 
parasitárias da Escola de Ve-
terinária da UFMG, Romário 
disse que o maior problema 
é a epidemiologia da febre 
maculosa, segundo ele, ex-
tremamente complexa, o que 

capivaras, seis dias antes de 
morrer por complicações da 
febre maculosa. A doença é 
transmitida pela picada do 
carrapato estrela, comumen-
te encontrado em capivaras.
Novos riscos – “A situação na 
Pampulha é de alerta. Casos 
como o de Thiago podem 
ser considerados como de 
morte anunciada”, afirmou o 
pesquisador Romário Leite, 

O repúdio ao extermínio de 
animais e a defesa do manejo 
ético da população de capi-
varas como forma de se pre-
venir a transmissão da febre 
maculosa marcaram audiên-
cia pública realizada ontem 
pelas Comissões Extraordiná-
ria de Proteção dos Animais e 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.

Houve, contudo, diver-
gências quanto à melhor for-
ma de se fazer o manejo para 
controlar a proliferação de 
capivaras em Belo Horizonte 
e outros centros urbanos, o 
que deverá resultar na cria-
ção de um grupo de trabalho 
para estudar o assunto, com 
a participação de deputados, 
pesquisadores e represen-
tantes de órgãos públicos. 

A sugestão foi anunciada 
pelo deputado Noraldino Jú-
nior (PSC). O objetivo do gru-
po será estudar medidas efi-
cazes de controle desses ani-
mais e, consequentemente, 
dos casos de febre maculosa.

O assunto voltou à tona 
após a morte, em agosto, do 
estudante Thales Cruz, de 
10 anos. A criança havia fre-
quentado o Parque Ecológico 
da Pampulha, onde vivem 
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Proposição que garante amamentação 
em público segue para análise da FFO

PLENÁRIO

Plenário formaliza nova composição da CCJ

Comunicações dos blocos parlamentares foram lidas na Reunião Ordinária

Também foi analisado projeto sobre protocolo da assistência ao pré-natal

Guilherme Dardanhan

Pollyanna Maliniak

assume a vaga de Rogério 
Correia como membro efetivo 
da Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria.

Por fim, o deputado Fa-
biano Tolentino (PPS) abriu 
mão de sua vaga de membro 
suplente da CCJ.
Emendas orçamentárias – 
Durante a reunião, o Plenário 
também determinou o cum-
primento do acordo de líde-
res para que seja prorrogado 
até 28 de novembro o prazo 
para recebimento de emen-
das ao Projeto de Lei (PL) 
3.819/16, que trata da revi-
são do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG 
2016-2019) para o exercício 
2017, e ao PL 3.820/16, que 
estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento do 
Estado para 2017. Ambos 
são projetos de autoria do 
governador.

e entrou o deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV). O Bloco 
Compromisso com Minas Ge-
rais é integrado por PEN, PPS, 
PSC, PSD, PTC, PV e Rede.

Para a vaga cedida  pelo 
Bloco Compromisso com Mi-
nas Gerais, o Bloco Minas 
Melhor (PCdoB, PMDB, PR, 
PRB, Pros, PT e PTdoB) indi-
cou o deputado Durval Ân-
gelo (PT) como membro efe-
tivo. Essa vaga era ocupada 
pelo deputado Isauro Calais 
 (PMDB), que foi eleito pelo 
PMN, partido que integrava 
o Bloco Compromisso com 
Minas Gerais. Com as modifi-
cações, Isauro Calais deixa de 
ser membro da CCJ.

Além disso, o líder do Blo-
co Minas Melhor, deputado 
Rogério Correia (PT), também 
passa a ser membro efetivo 
da CCJ, no lugar de Cristiano 
Silveira (PT), que, por sua vez, 

tuação de risco psíquico. 
O relator, deputado Ar-

len Santiago (PTB), apresen-
tou o substitutivo nº 2, para 
fazer correções técnicas na 
redação da proposição. 

O PL 2.074/15 também já 
pode ser analisado pela FFO.

Além de assegurar a rea-
lização desse exame, o proje-
to determina que, no caso de 
comprovação do uso de en-
torpecentes, a gestante seja 
encaminhada para avaliação 
psicológica, a fim de identifi-
car se ela se encontra em si-

(PV), informou que o bloco 
abriu mão de uma vaga de 
membro efetivo da CCJ em 
favor do Bloco Minas Melhor. 
Além disso, foi substituído o 
membro efetivo de sua outra 
vaga na comissão: saiu o de-
putado Antônio Jorge (PPS) 

Na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, foram 
formalizadas alterações na 
composição da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O vice-líder do Bloco 
Compromisso com Minas Ge-
rais, deputado Glaycon Franco 

pela aprovação do projeto 
na forma do substitutivo 
nº 1, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). Esse 
novo texto suprime artigos 
que determinam que as des-
pesas decorrentes da execu-
ção da futura lei correrão à 
conta de dotações orçamen-
tárias próprias e fixam prazo 
de 60 dias para que o Poder 
Executivo regulamente a 
norma proposta.

A multa prevista será de 
300 Unidades Fiscais do Esta-
do de Minas Gerais  (Ufemgs). 
Em caso de reincidência, o 
valor da multa será de 600 
Ufemgs.
Pré-natal – Também recebeu 
parecer favorável de 1º turno 
o PL 2.074/15, do deputado 
Felipe Attiê (PTB), que obriga 
a inclusão, no protocolo pa-
drão do pré-natal, de exame 
de sangue para detectar o 
uso de drogas pela gestante.

O Projeto de Lei (PL) 2.966/15, 
que estabelece punição a es-
tabelecimentos que constran-
gerem mães que amamen-
tam seus filhos em público, 
recebeu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Saúde. A proposição, de 
autoria do deputado Thiago 
Cota (PMDB), já pode seguir 
para análise da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). 

Para o deputado, a ama-
mentação é ato livre e discri-
cionário entre mãe e filho, 
independentemente da exis-
tência de áreas segregadas 
para o aleitamento. Por isso, 
o projeto institui multa para 
os estabelecimentos de uso 
coletivo, sejam eles públicos 
ou privados, que proibirem ou 
constrangerem o ato da ama-
mentação em suas instalações.

O relator, deputado Car-
los Pimenta (PDT), opinou 
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PEC 241
André Quintão (PT) criticou 
duramente a aprovação da 
PEC 241 pela Câmara dos 
Deputados. A proposta de 
emenda à Constituição da 
República, que limita os gas-
tos públicos por 20 anos, foi 
classificada pelo parlamen-
tar como a PEC da desigual-
dade, pelo prejuízo que ela 
poderá causar às políticas 

públicas, principalmente nas 
áreas sociais. Quintão prevê 
que a emenda provocará um 
ataque contra os direitos dos 
trabalhadores e a redução do 
salário mínimo. De acordo 
com o deputado, o discurso 
favorável da mídia faz com 
que o cidadão veja essa pro-
posta como benéfica, sem 
saber os efeitos perversos 
que ela terá sobre a saúde 

e a educação. Ele também 
questionou por que o equilí-
brio fiscal não pode ser feito 
com impostos sobre gran-
des fortunas e por meio de 
um combate mais eficiente 
contra a sonegação. O parla-
mentar afirmou que ainda há 
tempo para conscientizar a 
população e que estudantes 
já estão se mobilizando con-
tra a proposta.

Startups
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
falou sobre o Projeto de Lei 
3.578/16, que cria o Marco 
Regulatório das Startups, 
jovens empresas que traba-
lham com inovação tecno-
lógica. Ele divide a autoria 
da proposição com o depu-
tado Antônio Carlos Arantes 
 (PSDB). Dalmo afirmou que o 
projeto contribui para o avan-

ço tecnológico e para a gera-
ção de empregos. O objetivo, 
segundo ele, é elaborar uma 
legislação que atenda esse 
novo modelo de negócio e 
que sirva de exemplo para 
o resto do País. O deputado 
agradeceu a participação dos 
empreendedores nos deba-
tes promovidos pelo fórum 
técnico sobre o tema em San-
ta Rita do Sapucaí e Uberlân-

dia e informou que a próxima 
reunião será em Montes Cla-
ros. Ele também manifestou 
preocupação com a rebelião 
em presídio de Itajubá e a 
proposta de aumento de im-
posto sobre combustíveis. 
Em aparte, o deputado An-
tônio Carlos Arantes falou 
sobre a necessidade de se 
estimular o desenvolvimento 
de startups.

Barragens
Rogério Correia (PT) falou so-
bre o trabalho da Comissão 
Extraordinária das Barragens 
na elaboração de projetos 
de lei que procuram minimi-
zar os riscos de um novo de-
sastre como o ocorrido em 
Mariana, em novembro de 
2015. Uma das proposições 
dispõe sobre o licenciamento 
ambiental e a fiscalização das 

barragens, de forma a proibir 
a construção dessas estrutu-
ras em uma distância inferior 
a 10 quilômetros a jusante de 
povoações ou mananciais de 
abastecimento. A proposta 
também obriga a criação de 
planos de emergência e se-
gurança. Outro projeto trata 
da taxa minerária, que será 
vinculada aos órgãos ambien-
tais. Um terceiro projeto, ne-

gociado entre o governo e o 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), torna obri-
gatória a identificação dos 
potenciais atingidos antes da 
construção dessas estruturas. 
Correia também criticou a 
PEC 241, aprovada na Câmara 
dos Deputados, dizendo que 
nada justifica congelar, por 
20 anos, os investimentos em 
saúde e educação.

PEC 241 II
A aprovação da PEC 241 pela 
Câmara de Deputados tam-
bém foi condenada pelo de-
putado Antônio Jorge (PPS) 
em seu pronunciamento. Ele 
disse apoiar o ajuste fiscal, 
mas não que ele seja feito 
às custas da saúde e da edu-
cação, como teme. Para o 
parlamentar, a aprovação da 
emenda representa o início 

do fim do Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Somos uma 
sociedade injusta”, criticou. 
Antônio Jorge também cen-
surou a continuidade da cha-
mada “bolsa empresário”. A 
prática concede renúncias 
fiscais que retiram R$ 200 bi-
lhões do orçamento federal, 
enquanto os setores sociais 
deverão perder recursos. Um 
exemplo, em sua avaliação, 

é o Bolsa Família, que custa 
R$ 27 bilhões por ano, muito 
menos que os benefícios con-
cedidos às empresas. Para o 
deputado, o corte proposto é 
“preguiçoso” e gera mais de-
sigualdade. “Não sou contra 
a lógica de se gastar somente 
o que se arrecada. Sou contra 
fazer isso à custa da saúde 
brasileira”, concluiu.

Dívida pública
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) afirmou que o propó-
sito da PEC 241 é conter os 
gastos criados pelos gover-
nos anteriores. Ele imputou 
à gestão petista no governo 
federal a multiplicação da 
dívida pública brasileira, que 
teria passado de R$ 60 bi-
lhões no final do governo de 
Fernando Henrique Cardoso 

para quase R$ 3 trilhões no 
governo de Dilma Rousseff. 
Santiago também criticou os 
altos juros cobrados pelos 
bancos no País, atribuindo 
esse fato à necessidade de 
se financiar a dívida pública. 
“Aqui em Minas, o governo 
do PT quer copiar o que se 
fez em Brasília”, condenou. 
O parlamentar ainda criti-
cou o atraso nos repasses 

estaduais para os municípios 
relativos ao transporte es-
colar e aos hospitais regio-
nais. “Não se pode maltratar 
tanto o norte mineiro, como 
está sendo feito”, lamentou. 
Para ele, não há recursos 
para atender a população e 
falta estrutura. Ele atribuiu a 
isso o fato de vários prefei-
tos não terem conseguido se 
reeleger.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Startups em Minas (Viçosa)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 3.003/15 (1º turno), do deputado Thiago Cota, que torna obrigatória 
a implementação de medidas com fins educativos para reparar danos 
causados ao ambiente escolar no Estado 

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão

12 horas
• Apresentação do time de basquete do Minas Tênis Clube (Espaço Demo-

crático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
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

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 a armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 0h30 #Confirma 
 1h Panorama – Novas regras eleitorais
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico 23/8 – Debate as 

relações comerciais, industriais e econômicas de Israel com o 
Brasil e Minas Gerais 

 4h Palestra – Reforma política: finalidade, alternativas e 
consequências para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci 

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 
aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis 

 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Outubro Rosa 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Teto de gastos públicos 

 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: 

Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Outubro Rosa
 20h #Confirma
 20h30 Horário Político
 20h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 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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