
30 DE NOVEMBRO DE 2016 – QUARTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.982

Deputados e entidades cobram políticas
mais eficazes para quem vive na rua

“A moradia tem que ser o 
primeiro atendimento. Se-
não, você pode fazer mui-
tas coisas, mas (tudo) vai 
ser sempre paliativo”. Com 
essas palavras, o membro 
da Secretaria Executiva do 
Centro Gaspar de Direitos 

Humanos, Luiz Kohara, re-
sumiu a mudança de men-
talidade e de estratégia 
assistencial que entidades 
vinculadas à população em 
situação de rua cobram do 
poder público. O tema foi 
discutido ontem em audiên-

cia pública da Comissão de 
Participação Popular.

A reunião foi requerida 
pela deputada Marília Cam-
pos (PT), para quem as redes 
de atendimento e de acolhi-
mento temporário têm se 
mostrado insuficientes. Tanto 

ela quanto o deputado Wa-
nder Borges (PSB) cobraram 
uma política estadual mais 
eficaz para atender a popula-
ção que vive na rua.

Wander Borges citou da-
dos de uma pesquisa reali-
zada em 2010 pela Pastoral 
Nacional do Povo de Rua, os 
quais indicam que 86% des-
sa população não é benefi-
ciária de qualquer política 
pública e que 82% não têm 
conhecimento da existência 
de políticas que poderiam 
beneficiá-la. A grande maio-
ria são homens, e 81% são 
dependentes químicos.

Principal convidado da 
audiência, Luiz Kohara cha-
mou atenção para outros da-
dos, que vão na contramão 
dos estereótipos relacionados 
à população em situação de 
rua. Segundo ele, pesquisa re-
alizada pelo Ministério de De-
senvolvimento Social em 2008 
revelou que mais de 72% des-
sa população já trabalhou 
regularmente e mais de 70% 
continuam trabalhando de 
alguma forma, ainda que de 
maneira informal e eventual.

Acolhimento provisório reflete preconceito 
Para Kohara, mesmo entre 
agentes públicos, há um es-
tranhamento com relação à 
ideia de o poder público dis-
ponibilizar moradias para essa 
população, ainda que o direito 
à moradia seja garantido pela 
Constituição. Há um receio de 
que as casas possam ser vendi-
das ou transformadas em locais 
para uso de drogas e argumen-
ta-se que primeiro deveria ser 
corrigida essa dependência.

Essa visão, na opinião de 
Kohara, decorre de uma men-
talidade meritocrática, segundo 
a qual o direito depende do que 

cada um é capaz de produzir. “O 
direito tem que ser universal”, 
ressaltou. Conforme ele infor-
mou, em São Paulo, onde está 
sediado o Centro Gaspar de 
Direitos Humanos, cada pessoa 
abrigada em uma casa de aco-
lhimento provisório custa mais 
de R$ 1 mil mensais ao poder 
público. Na sua avaliação, se 
esse dinheiro fosse investido 
em moradias definitivas, po-
deria sair mais barato.  

O deputado André Quin-
tão (PT) concordou que há 
preconceito na aplicação de 
políticas públicas. “Por isso, a 

primeira atitude é romper com 
o preconceito, que leva ao hi-
gienismo. As pessoas culpam 
quem está na rua”, afirmou o 
parlamentar, atribuindo esse 
fenômeno a uma sociedade 
desigual e excludente. 

Assim como Kohara e os 
parlamentares, outros con-
vidados defenderam a ne-
cessidade de se priorizarem  
políticas habitacionais para 
a população de rua. “Pensar 
habitação como ponto de 
partida e não como ponto de 
chegada”, salientou o repre-
sentante do Movimento Na-

cional da População de Rua, 
Samuel Rodrigues. “Essa é a 
nossa bandeira, que defen-
demos como estratégia para 
responder com mais efetivi-
dade às carências dessas pes-
soas”, complementou. 
Audiências – Entre os reque-
rimentos aprovados durante a 
audiência, está a solicitação da 
deputada Marília Campos para 
que seja realizada uma visita à 
Companhia de Habitação do Es-
tado de Minas Gerais (Cohab), 
para se conhecer e se discutir a 
política específica para atendi-
mento à população de rua.

Para participantes de audiência, as redes de atendimento e de acolhimento temporário têm sido insuficientes

Daniel Protzner 
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ALMG de luto por vítimas de acidente
Na Reunião Ordinária de Plenário de ontem, parlamentares 
fizeram um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas da 
queda do avião que transportava a delegação da Chapecoen-
se e jornalistas brasileiros para Medellín, na Colômbia.

Autoridades colombianas informaram que 71 pessoas 
morreram em decorrência do acidente, que ocorreu na cidade 
de La Unión, perto de Medellín. Apenas três jogadores, dois in-
tegrantes da tripulação e um jornalista sobreviveram. O time 
de Santa Catarina disputaria hoje a primeira partida da final 
da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional.

Também por causa do acidente, a Reunião Ordinária de 
Plenário foi encerrada. O deputado Alencar da Silveira Jr. 
(PDT) solicitou que essas duas manifestações fossem feitas em 
respeito às vítimas. O parlamentar lamentou o ocorrido e en-
fatizou que esse é um dos maiores acidentes da história com  
um time de futebol.

Bombeiros e policiais militares denunciam
carga horária de trabalho abusiva

O descumprimento da carga 
horária prevista em lei para 
bombeiros e policiais milita-
res e a falta de compensação 
para as horas-extras trabalha-
das foram algumas das de-
núncias apresentadas ontem 
por representantes dos mili-
tares estaduais em audiência 
realizada pela Comissão de 
Segurança Pública.

A Lei Complementar 127, 
de 2013, fixa a carga horária 
de trabalho dos militares em 
40 horas semanais, ressalva-
do o disposto na Lei 5.301, 
de 1969 (Estatuto dos Mili-
tares), a qual prescreve que 
o policial deve estar pronto a 

cumprir a missão que lhe foi 
confiada a qualquer hora.

De acordo com o sargen-
to BM Alexandre Rodrigues, 
presidente da Associação de 
Servidores do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar 
(Ascobom), o problema das 
escalas abusivas de trabalho 
estaria ligado principalmente 
à falta de servidores.

Segundo ele, Minas 
conta atualmente com 6 mil 
bombeiros, dos quais mais 
de 60% estariam em fun-
ções administrativas. Para 
atender a demanda do Esta-
do, seriam necessários cer-
ca de 30 mil homens. 

“O problema é que o mili-
tar fica após o seu horário de 
trabalho e não tem pagamen-
to de hora-extra nem banco 
de horas. Não dá para passar a 
responsabilidade para o bom-
beiro, que está atendendo a 
ocorrência. É preciso ampliar 
o efetivo”, considerou.

O representante da Asco-
bom calcula que a jornada de 
trabalho mensal média seja 
de 200 horas, 40 a mais do 
que prevê a lei. Apesar disso, 
Rodrigues reconheceu não 
vislumbrar solução para o pro-
blema de imediato, tendo em 
vista que a eventual amplia-
ção do efetivo, por meio de 
concurso público, acarretaria 
mais gastos para o Estado, 
que passa por um momento 
de crise.
Retaliação – A intimidação 
sofrida pelos militares tam-
bém foi outro ponto aborda-
do pelo presidente da Asco-
bom. Conforme afirmou, ape-
sar de as reclamações sobre 
as escalas de trabalho serem 
recorrentes, os militares não 
podem se expor, em virtude 
da possibilidade de sofrerem 
retaliações.

O 3º-sargento PM Marco 
Antônio Silva, presidente da 
Associação dos Praças (As-
pra), lembrou que a luta da 

categoria com relação à car-
ga horária vem desde 1995 e 
que, após a difícil conquista 
da Lei Complementar 127, os 
comandos das corporações 
vêm tentando destruir o que 
foi conquistado. 

Ao falar sobre a extenuante 
atividade à qual estão submeti-
dos os militares, Silva lembrou 
que atuou durante 13 anos 
nas ruas, convivendo com as 
mais variadas mazelas. “O 
bombeiro e o policial preci-
sam de tratamento diferencia-
do com relação à sua jornada 
de trabalho”, defendeu.
Situação grave – Autor do re-
querimento para a audiência, 
o deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) classificou como 
gravíssimas as tentativas de 
se burlar a Lei Complemen-
tar 127. Ele também ponde-
rou que o militar deve estar 
pronto para servir, o que in-
clui situações extraordinárias 
com muitos dias seguidos 
de trabalho. “Passado aque-
le momento, tem que haver 
uma recompensa para esses 
servidores”, ressaltou.

O deputado João Leite 
(PSDB) lamentou que a ques-
tão não seja tratada com a 
devida seriedade pelos co-
mandos do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar. 

 Militares também reclamaram da falta de compensação de horas-extras

Pollyanna Maliniak 

Clarissa Barçante
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Taxistas cobram fiscalização trabalhista
sobre motoristas do aplicativo Uber

Uma nova reunião, dessa vez 
com o Ministério Público do 
Trabalho, foi um dos enca-
minhamentos da visita que 
a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico fez ontem 
ao superintendente regional 
do Ministério do Trabalho 
(MT), João Carlos Gontijo. 
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), autor do 
requerimento para o en-
contro, foi acompanhado de 
taxistas, que apresentaram 
reivindicações e reclama-
ram do serviço de transpor-
te oferecido pelo aplicativo 
Uber em Belo Horizonte e 
Região Metropolitana.

Os representantes dos ta-
xistas cobraram uma atuação 
do Ministério do Trabalho 
para a fiscalização do Uber. 
No entanto, a chefe da Se-
ção de Fiscalização do MT, 
Marianna Lemos, explicou 
que é preciso realizar-se um 
estudo sobre o caso e que, 
no momento, não é possível 

uma ação imediata do órgão, 
que enfrenta falta de pessoal 
e greve de servidores. 

No entanto, o superin-
tendente regional João Car-
los Gontijo reconheceu que a 
informalidade e a ilegalidade 
não podem ser permitidas. 
Ele ponderou que uma par-
ceria com o Ministério Públi-
co do Trabalho pode ampliar 
esse leque, já que esse órgão 
tem competência para pro-
por ações coletivas e difusas 
na esfera trabalhista.

Para Gontijo, o Uber 
oferece um serviço irregu-
lar, do ponto de vista legal. 
Ele também apontou como 
problemas o fato de ele não 
ser fiscalizado e de não se 
recolherem impostos.
Queixas – Segundo o re-
presentante do grupo Táxi 
Legal, André Maggi, além 
de não arcar com impos-
tos, o Uber cobra dos seus 
motoristas 25% do valor 
da corrida realizada e nem 

sequer cumpre a legisla-
ção trabalhista. Para ele, o 
aplicativo promove o “re-
torno da escravidão”.

Já o taxista e advogado 
Leno Lopes argumentou que 
não entende o fundamento 
jurídico de uma liminar que 
dá sustentabilidade ao Uber, 
oficialmente cadastrado co-
mo empresa de transporte. 

Também para o deputado 
Antônio Carlos Arantes, a con-
corrência proposta pelo aplica-
tivo é desleal. Ele lembrou que 
o encontro de ontem foi um 
dos desdobramentos da audiên-
cia que a comissão realizou em 
agosto para discutir o proble-
ma do transporte individual 
de passageiros em Belo Hori-
zonte e Região Metropolitana.

Reunião ocorreu ontem na sede do Ministério do Trabalho

Autoescolas querem tabelar serviços

Proprietários de centros de 
formação de condutores, as 
autoescolas, querem estabe-
lecer uma tabela com os pre-
ços mínimo e máximo para a 
cobrança dos serviços em Mi-
nas Gerais. Essa foi a deman-
da defendida por represen-
tantes do setor em audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas. 

A proposta conta com a anu-
ência do Departamento de 
Trânsito (Detran-MG).

O autor do requerimento 
que motivou a reunião, o ex- 
-deputado Tony Carlos (PMDB), 
explicou que a falta de uma 
regulação de preços está pro-
vocando uma guerra de con-
corrência entre empresas do 
segmento. “O mercado tor-
nou-se canibalizado. Existem 

autoescolas que não ofere-
cem serviço de qualidade”, 
advertiu Tony Carlos.

Autor do Projeto de Lei 
(PL) 3.459/16, que prevê exa-
tamente a regulação dos pre-
ços praticados pelos centros 
de formação de condutores, 
o ex-deputado afirmou que 
pretende inserir na propo-
sição as sugestões colhidas 
com as autoescolas. Uma de-
las é justamente o estabeleci-
mento de um preço mínimo.

Ele citou o exemplo de 
uma empresa em Uberlândia 
(Triângulo Mineiro) que es-
taria praticando preços que 
não cobrem os custos básicos 
de um estabelecimento, mas, 
em compensação, estaria for-
çando aulas extras para os 
clientes que não conseguiam 
passar nos primeiros exames. 

Tony Carlos afirmou 
que o Ministério Público e 
a Advocacia-Geral do Estado 

também já se posicionaram a 
favor da medida. 
Concorrência desleal – Para 
Marcos Fonseca, diretor do Sin-
dicato dos Proprietários de Cen-
tros de Formação de Conduto-
res de Minas Gerais, a precifi-
cação dos serviços vai facilitar a 
gestão das empresas. Segundo 
ele, muitas autoescolas traba-
lham sem muito conhecimento 
dos próprios custos e da mar-
gem mais adequada de lucro. 

A assessora jurídica do 
Detran-MG, Ivone Soares, 
afirmou que o órgão já vem 
debatendo o assunto com o 
sindicato da categoria.
Apoios – O deputado Deiró 
Marra (PSB) também concor-
dou com a demanda das auto-
escolas e se comprometeu a 
apoiar o PL 3.459/16. O depu-
tado Arnaldo Silva (PR) igual-
mente se colocou à disposição 
para facilitar o diálogo com os 
órgãos governamentais.

Os preços cobrados pelas autoescolas foram tema de audiência pública

Guilherme Bergamini

Sarah Torres 
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Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)

Indicação Ipem-MG
Do governador. Indica Fernando Antônio França Sette Pinheiro para o 
cargo de diretor-geral do Ipem-MG. Votação em turno único

Indicação IGTec
Do governador. Indica Daniel Lisbeni Marra Fonseca para o cargo de 
diretor-geral do IGTec. Votação em turno único

Indicação Detel-MG
Do governador. Indica José Francisco Vieira de Seniuk para o cargo de 
diretor-geral do Detel-MG. Votação em turno único

Indicação Ipsemg
Do governador. Indica Hugo Vocoura Teixeira para o cargo de presiden-
te do Ipsemg. Discussão em turno único

Indicação Fucam
Do governador. Indica Maria Tereza Lara para o cargo de presidente da 
Fucam. Discussão em turno único

Indicação Utramig
Do governador. Indica Lindomar Gomes da Silva para o cargo de presi-
dente da Utramig. Discussão em turno único

Indicação IEF
Do governador. Indica João Paulo Mello Rodrigues Sarmento para o 
cargo de presidente do IEF. Discussão em turno único

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. Votação 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. Votação 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. Votação 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. 
Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares 
do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disci-
plinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de regis-
tros disciplinares. Votação 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. Votação em turno úni-
co (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. Votação em turno único (fai-
xa 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. Votação em turno único (faixa cons-
titucional)

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Concede novo prazo para a execu-
ção da destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de 
Palma. Votação em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviá-
rio ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas. Votação em 1º turno

PL 3.861/16
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Tribunal de Justiça e o remanejamento de dotações orçamentárias 
do tribunal para o Fundo Financeiro de Previdência. Discussão em tur-
no único

PL 3.482/16
Do governador. Autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cidade 
Administrativa construídos pela Codemig. Discussão em 1º turno (ur-
gência)

PLC 51/16
Da Defensoria Pública. Altera a Lei Orgânica estadual do órgão (Lei 
Complementar 65, de 2003). Discussão em 1º turno

PL 780/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera o Código de Ética dos Militares do Esta-
do. Discussão em 1º turno

PL 3.193/16
Do governador. Altera o Código de Saúde do Estado. Discussão em 1º 
turno

PL 370/15
Do deputado Fred Costa. Cria o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto 
Não Testado em Animais. Discussão em turno único

PL 1.259/15
Do deputado Duarte Bechir. Institui a Semana Estadual de Conscienti-
zação do Autismo. Discussão em 1º turno

PL 1.494/15
Do deputado Rogério Correia. Institui a Semana Estadual de Conscien-
tização, Prevenção e Combate à Prática de Assédio Moral no âmbito 
dos Poderes do Estado. Discussão em turno único

PL 2.604/15
Do deputado Wander Borges. Estabelece objetivos e diretrizes refe-
rentes à Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares. Discussão 
em turno único

PL 2.815/15
Do deputado Fred Costa. Institui a Semana de Conscientização sobre o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Discussão em turno 
único

PL 15/15
Do deputado Inácio Franco. Insere condicionantes ambientais nas lici-
tações e nos contratos públicos do Estado de Minas Gerais. Discussão 
em 2º turno

PL 1.581/15
Do deputado João Leite. Torna obrigatória a informação do grupo san-
guíneo e do fator RH nas fichas escolares dos alunos no Estado. Discus-
são em 2º turno

PL 1.588/15
Do deputado Carlos Pimenta. Estabelece condições para cobrança de 
pedágio por concessionárias em rodovias. Discussão em 2º turno

PL 1.683/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Torna obrigatória a prestação de orien-
tações de segurança e procedimentos de emergência em eventos pú-
blicos. Discussão em 2º turno

PL 2.167/15
Do deputado Antônio Jorge. Estabelece diretrizes para a atenção à saú-
de materna e infantil no Estado. Discussão em 2º turno

PL 2.816/15
Do governador. Autoriza a Fapemig a alienar os bens que especifica. 
Discussão em 2º turno

PL 2.868/15
Do deputado Ulysses Gomes. Institui a Semana Estadual das Juventu-
des. Discussão em 2º turno

ORDEM DO DIA
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PL 2.999/15
Da deputada Marília Campos. Cria a Área de Proteção Ambiental do 
Parque Fernão Dias. Discussão em 2º turno

PL 3.099/15
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar bem público ao 
município de Limeira do Oeste. Discussão em 2º turno

PL 3.192/16
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de 
Dom Cavati. Discussão em 2º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública ou que recebam recursos públicos de recusar atendi-
mento a pacientes do SUS. Discussão em 1º turno

PL 120/15
Do deputado Fred Costa. Cria o programa Boa Visão na Terceira Idade. 
Discussão em 1º turno

PL 450/15
Do deputado Cabo Júlio. Declara a Banda Sinfônica do Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais patrimônio histórico e cultural do Es-
tado. Discussão em 1º turno

PL 784/15
Do deputado Cabo Júlio. Declara a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar 
de Minas Gerais patrimônio cultural dos mineiros. Discussão em 1º turno

PL 838/15
Do deputado Inácio Franco. Prevê o ressarcimento ao Estado das des-
pesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços telefônicos 
de emergência. Discussão em 1º turno

PL 852/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o IEF a fazer reverter imóvel ao 
município de Carmópolis de Minas. Discussão em 1º turno

PL 972/15
Do deputado Gustavo Valadares. Torna obrigatória a utilização de pa-
pel reciclado nos órgãos da administração pública do Estado. Discus-
são em 1º turno

PL 994/15
Do deputado Inácio Franco. Torna obrigatória a instalação de bebe-
douros e sanitários nos locais de atendimento ao público das institui-
ções bancárias. Discussão em 1º turno

PL 1.026/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 1.570/15
Do deputado Bonifácio Mourão. Torna obrigatório o plantio obrigató-
rio de árvores em empreendimentos imobiliários subsidiados ou finan-
ciados por recursos do governo do Estado. Discussão em 1º turno

PL 1.615/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara patrimônio histórico e 
cultural do Estado o ofício das quitandeiras. Discussão em 1º turno

PL 1.905/15
Do deputado Léo Portela. Institui a Política Estadual sobre Pessoas De-
saparecidas no Estado. Discussão em 1º turno

PL 1.916/15
Do Tribunal de Contas. Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais. Discussão em 1º turno

PL 2.037/15
Do deputado Carlos Pimenta. Reconhece a Festa Nacional do Biscoito 
em Japonvar como patrimônio cultural e material do Estado. Discussão 
em 1º turno

PL 2.038/15
Do deputado Carlos Pimenta. Reconhece a Vesperata de Diamantina 
como Patrimônio Cultural do Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.074/15
Do deputado Felipe Attiê. Torna obrigatória a inclusão de exame 
de sangue para detectar o uso de drogas no protocolo padrão do 
pré-natal. Discussão em 1º turno

PL 2.130/15
Do deputado Ulysses Gomes. Declara patrimônio cultural do Estado o pro-
cesso de fazer tricô do Município de Monte Sião. Discussão em 1º turno

PL 2.194/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Torna obrigatória a utilização 
de lâmpadas LED nas edificações da administração pública estadual. 
Discussão em 1º turno

PL 2.225/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre o desenvolvimento de um 
sistema de informação, a ser disponibilizado na internet, com dados 
escolares dos alunos da rede estadual de ensino para acompanhamen-
to por seus pais e responsáveis. Discussão em 1º turno

PL 2.461/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Abaeté. Discussão em 1º turno

PL 2.761/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara patrimônio histórico e 
cultural do Estado a gastronomia mineira. Discussão em 1º turno

PL 2.919/15
Do deputado Léo Portela. Cria um programa de amparo e cuidados à 
mulher alcoólatra. Discussão em 1º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobi-
liários. Discussão em 1º turno

PL 2.966/15
Do deputado Thiago Cota. Dispõe sobre o direito ao aleitamento ma-
terno em estabelecimentos no Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.166/15
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Executivo a doar trechos rodo-
viários ao município de Ubá. Discussão em 1º turno

PL 3.286/16
Do deputado Fábio Avelar Oliviera. Institui Polo de Calçados de Nova 
Serrana. Discussão em 1º turno

PL 3.323/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar trechos rodoviários ao 
município de Araxá. Discussão em 1º turno

PL 3.447/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho rodo-
viário ao município de Santa Luzia. Discussão em 1º turno

PL 3.467/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar tre-
cho rodoviário ao município de União de Minas. Discussão 
em 1º turno

PL 3.476/16
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviá-
rio ao município de Oliveira Fortes. Discussão em 1º turno

PL 3.491/16
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar trechos ro-
doviários ao município de Perdigão. Discussão em 1º turno

PL 3.502/16
Do governador. Autoriza o Executivo a alienar imóveis que especifica à 
Codemig. Discussão em 1º turno

PL 3.521/16
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Executivo a doar trecho 
rodoviário ao município de Simonésia. Discussão em 1º turno

PL 3.663/16
Do governador. Autoriza o Executivo a alienar os imóveis que especifi-
ca. Discussão em 1º turno

PL 3.794/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual, relativo a 2016, para 
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministé-
rio Público do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede a revisão anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado referente à 
data-base de 2016. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA (cont.)
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
10 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 
1.738/15 (1º turno), do deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza 
o Executivo a doar imóvel ao município de Monte Alegre de Minas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 
2.514/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que obriga os cartórios 
a informarem ao Detran-MG a transferência de propriedade de veículos 
no ato do reconhecimento de firma 

• Comissão de Transporte (Formiga) – debater, com a presença de convi-
dados, a qualidade dos serviços de internet e telefonia móvel e fixa no 
município. Requerimento: deputado Gustavo Valadares 

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 
sobre 17 proposições, entre as quais o PL 3.875/16 (1º turno), que tem o de-
putado André Quintão como primeiro signatário e que concede anistia aos 
profissionais da educação integrantes do quadro de pessoal das superinten-
dências regionais de ensino e do Órgão Central da Secretaria de Estado de 
Educação que aderiram a movimento grevista realizado em 2015 

13 horas
• Comissão de Cultura (Além Paraíba) – debater, com a presença de convidados, a 

situação do patrimônio cultural do município. Requerimento: deputado Bosco
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – debater, com a 
presença de convidados, possíveis prejuízos às cerreiras de militares 
chamados para o Curso Especial de Formação de Sargentos em 2017. 
Requerimento: deputado Cabo Júlio  

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
14h45

• Comissão de Defesa do Consumidor (Auditório) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 709/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto ban-
cário ou carnê de pagamento 

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convida-

dos, a situação dos funcionários, dos prédios e dos hospitais da Fhemig. 
Requerimento: deputado Arlen Santiago

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-

missão
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-
sições da comissão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Ribeirão das Neves) – debater, com a 

presença de convidados, a reforma nacional do ensino médio. Requeri-
mento: deputada Marília Campos

 0h Palestra (continuação) – As divergências e a 
complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado 
em relação ao papel da industrialização, com  João Antônio de 
Paula

 1h Panorama – Intolerância nas redes sociais 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde – Debate problemas de gestão do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Norte de Minas
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saúde dos ouvidos 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 12h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro 

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3: Transporte público
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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Saúde dos ouvidos 
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti
 21h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 


