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Comissão de Participação Popular visita
mais uma escola ocupada esta semana

A Comissão de Participação 
Popular vai a Brumadinho 
amanhã para debater a Me-
dida Provisória (MP) 746/16, 
que trata da reforma nacional 
do ensino médio. A reunião 
será na Escola Estadual Pauli-
na Aluotto, no Bairro Progres-
so, a partir das 19 horas.

Essa será a quarta de 
uma série de audiências 
públicas em escolas ocupa-
das  na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, aten-
dendo a requerimentos da 
deputada Marília Campos 
(PT). Já foram realizadas 
reuniões em escolas de 
Contagem, Esmeraldas e Ri-
beirão das Neves. A última 
será em Ibirité.

A MP 746/16 cria a Políti-
ca de Fomento à Implantação 
de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, uma pro-
posta de reforma do ensino 
que prevê aumento da carga 
horária e flexibilização da gra-
de curricular.

Publicada no final de se-
tembro, ela tem força de lei, 
mas perde a validade se não 
receber o aval do Congres-

so. Marília Campos disse que 
pretende interiorizar o debate 
para promover a conscientiza-
ção e a mobilização de alunos 
e pais sobre as mudanças.

Para ela, é preciso sensi-
bilizar os deputados federais 

e senadores para que ouçam 
educadores e estudantes antes 
da aprovação da reforma do 
ensino médio. “Os maiores in-
teressados não foram ouvidos, 
e são essas pessoas que sabem 
o que deve ser feito para que 

se tenha uma educação inclu-
siva e de qualidade”, critica.

Ao todo, quase 600 esco-
las e mais de 220 universida-
des estão ocupadas no País. 
Em Minas Gerais, são quase 
100 ocupações.

Situação de rodovias pauta atividades
A semana da Assembleia tam-
bém contará com uma visita 
e uma audiência pública para 
tratar da situação de rodovias 
do Estado. Hoje, às 9h30, de-
putados vão a Pouso Alegre 
(Sul de Minas) para verificar 
as condições da Rodovia MG-
-290, que liga o município à 
divisa do Estado de São Paulo. 
A rodovia é um importante 
trecho de ligação entre a Re-
gião Sul do Estado e São Paulo 
e tem sido palco de intensas 
discussões devido a sua con-
dição de tráfego, que tem le-
vado a diversos e frequentes 
acidentes fatais. O deputado 

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) foi 
quem solicitou a audiência.

Amanhã (6), as Comissões 
de Transporte e de Assuntos 
Municipais se reúnem, a pe-
dido do deputado Wander 
Borges (PSB), para debater as 
condições da MG-214, que liga 
os municípios de Capelinha, 
Itamarandiba (ambos no Vale 
do Jequitinhonha) e Senador 
Modestino Gonçalves (Região 
Central do Estado). A pavimen-
tação asfáltica, a sinalização e a 
manutenção do trecho não es-
tariam adequadas para o tráfe-
go de veículos. A reunião será 
às 15h15, no Auditório.  

Artesanato – Às 10 horas 
de quarta-feira (7), por su-
gestão do deputado Fred 
Costa (PEN), a Comissão de 
Assuntos Municipais e Re-
gionalização vai discutir, no 
Teatro, a retirada do Centro 
de Artesanato Mineiro (Ceart) 
do Palácio das Artes, em 
Belo Horizonte. A Fundação 
Clóvis Salgado (FCS), em 
sua página oficial, justifica 
que a cessão do espaço ao 
Ceart, sem pagamento de 
aluguel, era garantida por 
um termo de cooperação 
cultural, que venceu em 
abril deste ano. 

No Plenarinho IV, às 15 ho-
ras, deputados da Comissão de 
Saúde aguardam o secretário 
de Estado Adjunto de Saúde, 
Nalton Cruz, para ouvir apre-
sentação de relatório sobre o 
serviço oferecido pelo SUS em 
Minas no segundo quadrimes-
tre de 2016. O requerimento 
para a reunião é do deputado 
Arlen Santiago (PTB).
Homenagem – A escritora mi-
neira Andreia Leal receberá di-
ploma com votos de congratula-
ções da Comissão de Cultura, às 
16 horas, no Plenarinho III, pela 
conquista do Troféu Rio 2016 da 
União Brasileira de Escritores. 

Parlamentares promovem esta semana a quarta de uma série de audiências em escolas ocupadas na RMBH 

 Willian Dias – 9/11/16
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Ação conjunta de fiscalização pode coibir
venda de animais no Mercado Central

Uma ação conjunta de fiscali-
zação do Mercado Central de 
Belo Horizonte, para verificar 
as condições de venda de ani-
mais vivos no local, foi propos-
ta pela Comissão Extraordiná-
ria de Proteção dos Animais 
durante audiência realizada na 
última quinta-feira (1º).

De acordo com o depu-
tado Noraldino Júnior (PSC), 
já há uma sinalização favorá-
vel do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) e do governo do Estado 
à medida. O Executivo deverá 
ser acionado por meio do Ins-
tituto Estadual das Florestas 
(IEF) e da Polícia Militar.

O comércio de animais 
vivos no Mercado Central é 
uma questão que tem mobi-
lizado a comissão e que já foi 
denunciada à Justiça pelo Mi-
nistério Público, como uma 
ameaça à saúde pública e aos 
direitos dos animais. Proibida 
por decisão liminar no início 
de novembro, a venda voltou 
a ser permitida no dia 23 do 
mesmo mês, após a suspen-
são da liminar.

A expectativa do deputa-
do Noraldino Júnior é de que 
o Tribunal de Justiça acate em 
breve um recurso do Minis-
tério Público para que, pelo 
menos, seja proibido liminar-
mente o ingresso de outros 
animais no mercado.

Fiscalização efetiva – Durante 
a reunião, a cobrança de uma 
ação mais efetiva da fiscaliza-
ção estadual e municipal foi 
constante. Logo no início do 
debate, o deputado Noraldino 
Júnior criticou a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Belo Hori-
zonte, que, segundo ele, teria 
proibido a Vigilância Sanitária 
de participar da reunião.

“Isso mostra a falta de 
apreço pela saúde pública por 
parte da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte”, afirmou, atribuindo a 
atitude à falta de argumentos 

para justificar a omissão em re-
lação às condições em que os 
animais são comercializados 
no Mercado Central. 

Outro órgão que foi co-
brado foi o IEF, apontado co-
mo o responsável pela fisca-
lização da venda de animais 
vivos. Essa responsabilidade 
foi salientada pelo analista 
do Ibama Junio Silva, segun-
do quem o órgão já tenta, há 
cerca de sete anos, um en-
tendimento com o Mercado 
Central para adequar o co-
mércio de animais naquelas 

instalações. Todas as tentati-
vas, de acordo com Silva, fo-
ram mal sucedidas em função 
do desinteresse do mercado.

O deputado Noraldino 
Júnior lembrou que, além das 
denúncias de maus-tratos aos 
animais comercializados, há 
ainda fortes suspeitas de 
um comércio clandestino de 
animais exóticos e da fauna 
silvestre, que não poderiam 
estar sendo vendidos de ma-
neira alguma. Ele cobrou uma 
ação dos órgãos responsáveis 
também com relação a isso.

 Ação de fiscalização foi sugerida pela Comissão Extraordinária dos Animais em audiência pública

Centro comercial não pode se posicionar
Convidada a enviar represen-
tantes à reunião, a direção do 
Mercado Central respondeu, 
por escrito, que está impe-
dida de se pronunciar, tendo 
em vista que a questão está 
sob exame judicial.

O deputado Noraldino 
Júnior afirmou que gostaria 
de ouvir os argumentos dos 
comerciantes, mas que não 
vê justificativa possível para 
os maus-tratos que ocor-
rem no corredor de animais 
do mercado, a tal ponto de  

motivar uma advertência do 
Guia Quatro Rodas para que 
turistas mais sensíveis evi-
tem visitá-lo.

O parlamentar salientou, 
ainda, que irá encaminhar 
uma denúncia ao Conselho 
Regional de Medicina Veteri-
nária (CRMV) contra a veteri-
nária responsável pelo Mer-
cado Central. Ele também 
irá propor que o conselho 
participe da ação conjunta 
de fiscalização às lojas que 
vendem animais.

O presidente do CRMV, 
Nivaldo Silva, participou da 
audiência e ressaltou que o 
papel do órgão é fiscalizar 
o exercício profissional dos 
veterinários, mas que não 
pode fazer nada contra o co-
mércio em si.
Animais doentes – Por fim, o 
deputado Noraldino Júnior 
informou que vai solicitar 
uma ação da Segurança 
e Medicina do Trabalho, 
com o propósito de averi-
guar suspeitas de prejuízo 

para a saúde dos trabalha-
dores do Mercado Central 
que têm contato com ani-
mais doentes.

Diversos participan-
tes da reunião relataram 
experiências com animais 
doentes, adquiridos nas 
lojas do local. A veterinária 
Marcela Ortiz relatou ter 
laudos que comprovam ca-
sos de psitacose, que tam-
bém pode causar graves 
problemas de saúde em 
humanos.

Willian Dias 
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Projeto sobre comunidades terapêuticas
está pronto para ser votado no Plenário

O Projeto de Lei (PL) 2.669/15, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que estabelece dire-
trizes para o atendimento 
prestado pelas comunidades 
terapêuticas no Estado, teve 
parecer de 1º turno favorável 
aprovado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) na última 
sexta-feira (2). Com isso, a 
proposição já pode ser anali-
sada pelo Plenário. O relator 
da matéria foi o deputado 
Vanderlei Miranda (PMDB). 

As diretrizes dispõem 
sobre os direitos e garantias 
do usuário de drogas, da 
articulação com os centros 
de atenção psicossocial no 
desenvolvimento do projeto 
terapêutico e da integração 
das comunidades à Rede de 
Atenção Psicossocial.
Codemig – Fica igualmente 
pronto para o Plenário, em 1º 
turno, o PL 3.863/16, do go-
vernador, que trata da aliena-
ção e da gestão de terrenos da 
Codemig localizados em distri-

tos industriais. A proposição 
também foi relatada pelo de-
putado Vanderlei Miranda.

O projeto pretende apri-
morar o arcabouço normativo 
que pauta a atuação da Code-
mig em relação a esses distri-
tos. Entre as diretrizes que pro-
põe estão a de que a alienação 
de terrenos deve estar em con-
sonância com os planos direto-
res municipais e a de limitação 
de uso desses terrenos para a 
instalação de indústrias.
Efetivo – Outra proposição 
a receber parecer de 1º tur-
no favorável da FFO foi o PL 
3.845/16, do governador, que 
fixa os efetivos da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros 
no período de 2017 a 2019. O 
relator foi o deputado Thiago 
Cota (PMDB).

A proposição visa a pro-
mover a adequação no qua-
dro de organização e distri-
buição dos militares em face 
das necessidades das duas 
corporações. Contudo, o efe-
tivo total não será alterado, 
mantendo-se 51.669 milita-
res na PM e 7.999 militares 
no Corpo de Bombeiros. 

TCE – A FFO também anali-
sou emendas apresentadas 
em Plenário ao PL 1.916/15, 
que institui o Fundo do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(Funcontas), de autoria do 
próprio órgão. 

As emendas de nºs 1 a 
6, do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), tiveram 
parecer pela rejeição. Elas 
previam, entre outras ques-
tões, que o saldo financei-
ro positivo do fundo fosse 
aplicado com despesas de 
pessoal e a garantia de parti-
cipação de servidores do ór-
gão na gestão do Funcontas.

Por outro lado, a emen-
da nº 7, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), teve parecer 
pela aprovação. O dispositi-
vo estabelece que o período 
em que o servidor permane-
cer no exercício de mandato 
eletivo será computado pa-
ra fins de desenvolvimento 
na carreira.

O deputado Thiago Co-
ta (PMDB) foi o relator das 
emendas. O projeto retorna 
agora ao Plenário para apre-
ciação em 1º turno.   

A FFO analisou outras três proposições na última sexta-feira (2)

 Willian Dias 

PL fortalece atendimento de saúde pelo SUS
Em reunião realizada na últi-
ma sexta-feira (2), a Comissão 
de Saúde aprovou parecer de 
2º turno sobre três proposi-
ções, entre as quais o Projeto 
de Lei (PL) 13/15, do depu-
tado Doutor Wilson Batista 
(PSD), que torna obrigatório 
o atendimento ao usuário 
do SUS nas unidades de saú-
de privadas que mantenham 
contrato ou convênio com o 
sistema.

Dessa forma, a proposi-
ção, que teve como relator o 
deputado Durval Ângelo (PT), 
está pronta para análise defi-
nitiva do Plenário.

O texto do projeto também 
estabelece que compete à uni-
dade de saúde apurar denúncia 
de cobrança indevida por servi-
ço contratualizado com o SUS.

Conflitos de interesses – Já 
o PL 3.022/15, do deputado 
Antônio Jorge (PPS), obri-
ga as indústrias de medica-
mentos, órteses, próteses, 
equipamentos e implantes a 
declararem as relações com 
profissionais de saúde que 
configurem potenciais con-
flitos de interesses.

Enquadram-se  nesse que-
sito qualquer tipo de doação 
ou benefício. Para o relator, 
deputado Tiago Ulisses (PV), 
tomar conhecimento de pos-
síveis conflitos de interesses 
garante ao consumidor liber-
dade de escolha na hora de 
adquirir produtos indicados 
por tais profissionais.
Tratamento de esgoto – O PL 
938/15, do deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), por sua 

vez, altera a Lei 11.720, de 
1994, que dispõe sobre a Po-
lítica Estadual de Saneamen-
to Básico. O objetivo é asse-
gurar o tratamento adequa-

do de esgoto nos municípios 
mineiros, de modo a evitar a 
poluição de rios e córregos. A 
matéria foi relatada pelo de-
putado André Quintão (PT).

Pollyanna Maliniak – 5/10/16

Projetos avalizados pela Comissão de Saúde podem voltar ao Plenário
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Reunião Ordinária (14 horas)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma 
vaga para cada sexo na constituição da Mesa e das Comissões na 
ALMG. Votação em 1º turno

PL 3.489/16
Da deputada Rosângela Reis. Institui o Dia Estadual de Prevenção ao 
Acidente Vascular Cerebral. Votação em turno único

PL 1.916/15
Do Tribunal de Contas. Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Es-
tado (Funcontas). Votação em 1º turno

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

PL 3.482/16
Do governador. Autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cida-
de Administrativa construídos pela Codemig. Discussão em 2º turno 
(urgência)

PLC 51/16
Da Defensoria Pública. Altera a Lei Orgânica estadual do órgão (Lei 
Complementar 65, de 2003). Discussão em 1º 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 2º 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 2º turno

PL 784/15
Do deputado Cabo Júlio. Declara a Orquestra Sinfônica da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais patrimônio cultural dos mineiros. Discussão em 
2º turno

PL 852/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o IEF a fazer reverter imóvel ao 
município de Carmópolis de Minas. Discussão em 2º turno

PL 938/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Altera a Política Estadual de Sane-
amento Básico. Discussão em 2º turno

PL 1.026/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.615/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara patrimônio his-
tórico e cultural do Estado o ofício das quitandeiras. Discussão 
em 2º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Concede novo prazo para a exe-
cução da destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município 
de Palma. Discussão em 2º turno

PL 2.037/15
Do deputado Carlos Pimenta. Reconhece a Festa Nacional do Biscoito 
em Japonvar como patrimônio cultural e material do Estado. Discus-
são em 2º turno

PL 2.038/15
Do deputado Carlos Pimenta. Reconhece a Vesperata de Diamantina 
como patrimônio cultural do Estado. Discussão em 2º 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 2º turno

PL 2.130/15
Do deputado Ulysses Gomes. Declara patrimônio cultural do Estado 
o processo de fazer tricô do município de Monte Sião. Discussão em 
2º turno

PL 2.461/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Abaeté. Discussão em 2º turno

PL 2.514/15
Do deputado Arlen Santiago. Obriga os cartórios que prestam ser-
viços notariais a informarem ao Detran-MG a transferência de pro-
priedade de veículos no ato de reconhecimento de firmas. Discussão 
em 2º turno

PL 2.761/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara patrimônio histórico e 
cultural do Estado a gastronomia mineira. Discussão em 2º turno

PL 2.919/15
Do deputado Léo Portela. Cria um  programa de amparo e cuidados à 
mulher alcoólatra. Discussão em 2º turno

PL 2.966/15
Do deputado Thiago Cota. Dispõe sobre o direito ao aleitamento ma-
terno em estabelecimentos no Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.022/15
Do deputado Antônio Jorge. Obriga as indústrias de medicamentos, 
órteses, próteses, equipamentos e implantes declararem as relações 
com profissionais de saúde que configurem potenciais conflitos de 
interesses. Discussão em 2º turno

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar 
imóvel ao município de Braúnas. Discussão em 2º turno

PL 3.166/15
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Executivo a doar trechos ro-
doviários ao município de Ubá. Discussão em 2º turno

PL 3.323/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar trechos rodoviários 
ao município de Araxá. Discussão em 2º turno

PL 3.447/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho rodo-
viário ao município de Santa Luzia. Discussão em 2º turno

PL 3.467/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodo-
viário ao município de União de Minas. Discussão em 2º turno

PL 3.476/16
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Executivo a doar trecho rodovi-
ário ao município de Oliveira Fortes. Discussão em 2º turno

PL 3.491/16
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar trechos rodo-
viários ao município de Perdigão. Discussão em 2º turno

PL 3.502/16
Do governador. Autoriza o Executivo a alienar imóveis que especifica 
à Codemig. Discussão em 2º turno

PL 3.521/16
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Executivo a doar trecho ro-
doviário ao município de Simonésia. Discussão em 2º turno

PL 3.663/16
Do governador. Autoriza o Executivo a alienar os imóveis que especi-
fica. Discussão em 2º turno

PL 735/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre diretrizes para a educação 
escolar indígena no Estado. Discussão em 1º turno

PL 1.678/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
ao município de Patrocínio. Discussão em 1º turno

PL 1.738/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Autoriza o Executivo a doar 
imóvel ao município de Monte Alegre de Minas. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA
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Segunda-feira (5/12)

9h30
• Comissão de Transporte (Pouso Alegre) – debater, com a presença de 

convidados, as condições da Rodovia MG-290
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre 

o PL 3.193/16 (1º turno), do governador, que altera o Código de 
Saúde do Estado

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 
1.916/15 (2º turno), do Tribunal de Contas, que institui o Fundo do Tri-
bunal de Contas do Estado (Funcontas)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre três proposições, entre as quais o PLC 61/16 (1º turno), do 
governador, que prevê a extinção do Instituto de Previdência do Legisla-
tivo do Estado de Minas Gerais

10h45
• Comissão de Indicação para a Câmara de Ensino Superior do Conselho 

Estadual de Educação (Plenarinho II) – eleição de presidente e vice
14 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.819/16 (turno único), do 
governador, que contém a revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 
2017; e sobre o PL 3.820/16 (turno único), do governador, que traz o 
orçamento do Estado para 2017

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 10h15
14h30

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

14h45
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 3.286/16 (2º turno), do deputado Fábio Avelar 
Oliveira, que institui o Polo de Calçados de Nova Serrana

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 838/15 (2º turno), do deputado Inácio Franco, que 
pretende coibir trotes aos serviços telefônicos de atendimento a 
emergências; e sobre o PL 878/15 (2º turno), do deputado Sargen-
to Rodrigues, que dispõe sobre a vigilância sanitária de estabeleci-
mentos prisionais

• Comissão de Indicação para a Câmara de Ensino Superior do Conse-
lho Estadual de Educação (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião 
das 10h45

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre seis proposições, entre as quais o PLC 51/16 (2º turno), da 
Defensoria Pública, que altera a Lei Orgânica estadual do órgão

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-
ditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.669/16 (2º turno), do 
deputado Antônio Jorge, que estabelece diretrizes para o atendimento 
prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 994/15 (2º turno), do deputado Inácio Franco, que obriga 
as instituições bancárias a instalarem bebedouros e sanitários nos locais 
de atendimento ao público; e sobre o PL 2.962/15 (2º turno), do deputa-
do Douglas Melo, que obriga o fornecedor a disponibilizar ao consumi-
dor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 14 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
18h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
mesma pauta da reunião das 10h15

18h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – mesma pauta da reu-

nião das 15 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-

ditório) – mesma pauta da reunião das 15 horas
20 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 14 horas

• Segunda Musical (Teatro) – apresentação de piano e canto

Terça-feira (6/12)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I)

10h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

ACONTECE NA SEMANA

ORDEM DO DIA (cont.)
2.669/15

Do deputado Antônio Jorge. Estabelece diretrizes para o atendi-
mento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado. Discus-
são em 1º turno

2.716/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Monte Sião. Discussão em 1º turno

PL 2.982/15
Do deputado Arlen Santiago. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Santana de Pirapama. Discussão em 1º turno

PL 3.003/15
Do deputado Thiago Cota. Torna obrigatória a implementação de me-
didas com fins educativos para reparar danos causados ao ambiente 
escolar do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.033/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Executivo a permutar o imóvel 
que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.613/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodo-
viário ao município de Abadia dos Dourados. 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 pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado referente à data-
-base de 2016. Discussão em 1º turno

PL 3.845/16
Do governador. Fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros do Estado no período de 2017 a 2019. Discussão em 1º turno

PL 3.846/16
Do governador. Cria o Conselho Estadual da Juventude (Cejuve). Dis-
cussão em 1º turno

PL 3.863/16
Do governador. Dispõe sobre a alienação e a gestão de terre-
nos da Codemig localizados em distritos industriais. Discussão 
em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária
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11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho I)
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Auditório)

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

15h15
• Comissões de Transporte e de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, as condições da MG-214. Requerimento: 
deputado Wander Borges

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II)
18 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
19 horas

• Comissão de Participação Popular (Brumadinho) – debater, com a presen-
ça de convidados, a reforma nacional do ensino médio. Requerimento: 
deputada Marília Campos

Quarta-feira (7/12)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, a retirada do Centro de Artesanato Mineiro do Palácio das 
Artes, na Capital. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – ouvir a apresentação do relatório de 

informações do SUS. Requerimento: deputado Arlen Santiago
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – proceder à entrega de diploma 
de votos de congratulações à escritora Andreia Leal pela conquista do 
Troféu Rio 2016 da União Brasileira de Escritores. Requerimento: de-
putado Thiago Cota

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

 0h Zás – Grupo de mágica Família Kradyn
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 1º/12)
 1h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 1º/12
 2h05 Comissão de Segurança Pública (19/10) – Equiparação 

salarial de militares e agentes penitenciários
 4h50 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito à expressão, com 

João Wanderlei Geraldi
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Conciliação, mediação e arbitragem 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – Brumadinho

 10h Comissões (ao vivo) 
 13h Geração – Atletas olímpicos e paraolímpicos
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30	 #Confirma	
 20h Comissões (ao vivo)
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Legalização da maconha 

• programação sujeita a alterações 


