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quórum necessário de 26 de-
putados no Plenário. 

O deputado Hely Tarqüí-
nio (PV), que presidiu a reu-
nião, explicou que foi realiza-
do um acordo previamente e 
que não houve pedido para 
verificação do quórum. 
Outros estados – Enfrentan-
do crise financeira, com difi-
culdades para pagar salários 
e dívidas, o Rio de Janeiro 
decretou calamidade pública 
no dia 17 de junho deste ano. 
No último dia 22 de novem-
bro, foi a vez do governo do 
Rio Grande do Sul tomar a 
mesma atitude.

A mensagem do governa-
dor está na pauta de reuniões 
da FFO agendadas para hoje 
às 10h15, às 14h15, às 18h15 
e às 20h15.
Repercussão – O deputado 
Felipe Attiê (PTB) criticou o 
decreto de calamidade, se-
gundo ele, uma manifestação 
do chamado “jeitinho brasi-
leiro” para flexibilizar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

O deputado Fred Costa 
(PEN) também reprovou o 
decreto e a forma como foi 
feita a leitura da mensagem 
do governador. Ele destacou 
que não havia no momento o 

um projeto de resolução, que 
ratificará o decreto.

Recebido em Plenário, o 
projeto será publicado, incluí- 
do na ordem do dia da reu-
nião subsequente e apreciado 
em turno único. 

A decisão da Mesa tam-
bém prevê que, se o prazo 
de 20 dias se esgotar sem a 
emissão de parecer sobre a 
mensagem pela FFO, o presi-
dente a incluirá na ordem do 
dia da reunião subsequente e 
designará relator. A rejeição 
do todo ou de parte do proje-
to de resolução implicará em 
decisão contrária ao seu teor.

Como não há previsão sobre a 
tramitação de matéria seme-
lhante à solicitação do gover-
nador no Regimento Interno 
da ALMG, a Mesa da Assem-
bleia decidiu que será aplica-
do o regimento da Câmara 
dos Deputados e, subsidiaria-
mente, praxes parlamentares.

A partir dessa análise, a 
mensagem, já recebida, será 
publicada e encaminhada à 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO), 
que terá o prazo de 20 dias pa-
ra emitir seu parecer. Caso re-
conheça a situação de calami-
dade, a comissão apresentará 

Governador solicita autorização para
decretar estado de calamidade financeira

Mensagem será encaminhada à FFO

despesas de pessoal efetivo 
nos últimos dez anos e os 
desequilíbrios contratuais 
gerados pela dívida com a 
União. Ainda de acordo com 
o governador, esforços já re-
alizados, como o rearranjo 
da legislação tributária, não 
reverteram a situação.

no Bruto, em razão da queda 
da atividade de vários setores –  
como o mercado internacional 
de commodities agrícolas e me-
tálicas –, o que gerou redução 
na receita pública estadual.

Ele também enfatiza 
como motivos para esse 
quadro o crescimento das 

bem como de prover o paga-
mento das despesas com pes-
soal sem que sejam descumpri-
das condicionantes legais.

Pimentel destaca, na men-
sagem, que a situação deriva 
das crises econômicas nacional 
e internacional, que resultaram 
na contração do Produto Inter-

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Extraordinária realizada na 
noite de ontem, mensagem do 
governador Fernando Pimentel 
solicitando a ratificação de de-
creto de calamidade financeira 
do Estado. Foi pedida urgência 
na sua apreciação.

De acordo com o artigo 
65 da Lei Complementar Fe-
deral 101, de 2000 (a Lei de 
Responsabilidade Fiscal), se 
a Assembleia reconhecer a 
calamidade pública de ordem 
financeira – no caso, prevista 
no Decreto 47.101 –, serão 
suspensas a contagem dos 
prazos de controle para ade-
quação e recondução das des-
pesas de pessoal e dos limites 
de endividamento enquanto 
perdurar essa situação. Além 
disso, serão dispensados os 
resultados fiscais previstos e 
a limitação de empenho. 

Segundo o governador, os 
últimos Relatórios de Gestão 
Fiscal revelam a situação deli-
cada das contas públicas esta-
duais, que colocam em risco a 
capacidade do Estado de man-
ter serviços públicos essenciais, 

Daniel Protzner

Plenário recebeu ofício do governador, por meio do qual ele solicita que a Assembleia ratifique o decreto
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putado Fábio Avelar Oliveira  
(PTdoB), por sua vez, passou pe-
la Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. A proposição ins-
titui o Polo de Calçados de Nova 
Serrana (Centro-Oeste). 

O polo vai abarcar 11 mu-
nicípios, além da sede Nova 
Serrana: Perdigão, Araújos, 
São Gonçalo do Pará, Bom 
Despacho, Conceição do Pará, 
Divinópolis, Igaratinga, Lean-
dro Ferreira, Onça do Pitan-
gui, Pará de Minas e Pitangui. 

O relator, deputado An-
tonio Carlos Arantes, sugeriu 
o acréscimo, por meio da 
emenda nº 1, do município 
de Oliveira entre aqueles 
abrangidos pelo polo. 

missão de Saúde, que opinou 
pela sua rejeição. 

A proposição, do governa-
dor, modifica dispositivos do 
Código de Saúde do Estado que 
tratam da expedição de alvará 
para os estabelecimentos su-
jeitos à fiscalização sanitária. A 
emenda, de autoria dos deputa-
dos Felipe Attiê (PTB), Leonídio 
Bouças (PMDB) e Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB), estabelece 
que, se o pedido de renovação 
de alvará sanitário for protoco-
lado de forma adequada, a de-
mora da autoridade em decidir 
pelo deferimento não poderá 
prejudicar o funcionamento do 
estabelecimento requerente. 
Polo – O PL 3.286/16, do de-

os responsáveis pelo aciona-
mento indevido dos serviços te-
lefônicos de emergência, como 
o 190 da Polícia Militar, deve-
rão ressarcir os cofres públicos  
pelos prejuízos causados, com 
o pagamento de uma multa 
de até 500 Unidades Fiscais do  
Estado de Minas Gerais (Ufemgs).

Já o PL 878/15 modifica 
a Lei 11.404, de 1994, que 
contém normas de execução 
penal, com o objetivo de ga-
rantir que estabelecimentos 
prisionais estejam sujeitos a 
controle sanitário.
Saúde – Tratando de tema 
semelhante, o PL 3.193/16 
recebeu uma emenda em 
Plenário, analisada pela Co-

A Comissão de Segurança Pú-
blica aprovou ontem pareceres 
favoráveis de 2º turno a duas 
proposições. De autoria do 
deputado Inácio Franco (PV), 
o Projeto de Lei (PL) 838/15 
pretende coibir trotes a servi-
ços de emergência, enquanto 
o PL 878/15, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), dispõe 
sobre a vigilância sanitária nos 
estabelecimentos prisionais.

Os relatores dos projetos 
foram, respectivamente, o 
presidente da comissão, Sar-
gento Rodrigues, e Cabo Júlio 
(PMDB). As duas proposições 
já podem ser votadas no Ple-
nário em 2º turno.

O PL 838/15 estipula que 

Marco Evangelista/Imprensa MG

Pollyanna Maliniak 

A Comissão de Direitos Huma-
nos foi homenageada ontem 
com o recebimento de uma 
menção honrosa relativa ao 
Prêmio Mineiro de Direitos Hu-
manos 2016, promovido pelo 
governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Direitos Huma-
nos, Participação Social e Cida-
dania (Sedpac).

Durante a solenidade de 
entrega da premiação, também 
foi comemorado o Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos, 
estabelecido pela Organização 
das Nações Unidas e celebrado 
em 10 de dezembro. 

De acordo com o grupo 
de trabalho responsável pela 
escolha das instituições pre-
miadas, a Comissão de Direitos 
Humanos alcançou diversos re-
sultados positivos, ao revelar si-
tuações de violação de direitos 
humanos e adotar providências 
para corrigi-las. 

O grupo também destacou 
a importância da comissão par-
lamentar para a disseminação 
da cultura de paz em Minas 
Gerais, com a promoção dos  
direitos humanos em um espa-
ço democrático, aberto a toda a 
população mineira.

Os 50 anos de fundação do Cen-
tro Universitário de Sete Lagoas 
(Unifemm) foram celebrados 
na última sexta-feira (2), em 
Reunião Especial de Plenário. 

Ao solicitar a homena-
gem, o deputado Douglas Melo  
(PMDB), destacou a importân-
cia da instituição, referência na 
região, para o setor de educa-
ção. “Acreditamos fortemente 
no poder transformador da 
educação como alavanca do 
processo de desenvolvimento 
regional”, declarou. 

Durante a solenidade, o 
deputado Léo Portela (PRB) 
entregou, junto com o colega 
Douglas Melo, uma placa alu-
siva à homenagem ao reitor do 
centro universitário, Antônio 
Fernandino de Castro Bahia Fi-
lho, e aos presidentes do Con-
selho Curador e da Diretoria 
Executiva da Fundação Edu-
cacional Monsenhor Messias 
(mantenedora da Unifemm), 
Antônio Pontes Fonseca e 
Adélio Araújo de Faria, res-
pectivamente.

Comissão de Direitos Humanos é homenageada

Assembleia celebra 50 anos do Unifemm

Proposição contra trotes a serviços
de emergência pode voltar ao Plenário

COMISSÕES

SOLENIDADE
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Projeto que altera previdência de
deputados recebe o aval da CCJ 

Comissão especial elege presidente
Patterson Patricio de Souza; 
Simão Pedro Marinho; e Lana 
Mara Siman. 

Depois de a comissão ou-
vir os indicados e emitir pa-
recer sobre essas indicações, 
elas serão apreciadas pelo 
Plenário, em turno único. 

mes para compor a Câmara 
de Ensino Superior: Ângelo 
Palhares Leite; Elton Xavier; 
Maria Elizabeth Gouvea; Tâ-
nia Marta Fialho; Walter Mo-
raes; Eduardo Oliveira; Helvio 
Teixeira; José Ricardo Mello; 
Maria das Graças de Oliveira; 

o deputado Rogério Correia 
(PT) foi designado relator. A 
definição dos nomes ocorreu 
em reunião realizada ontem.

A comissão especial vai 
emitir parecer sobre as In-
dicações 26 a 37/16, do go-
vernador, dos seguintes no-

O deputado Durval Ângelo 
(PT) foi escolhido para presidir 
a Comissão Especial de Indica-
ção da Câmara de Ensino Su-
perior do Conselho Estadual 
de Educação. Como vice-pre-
sidente, foi eleita a deputa-
da Arlete Magalhães (PV). Já 

tes do deputado participante. 
Esse plano complementar se-
rá posteriormente aprovado 
por resolução da Assembleia 
Legislativa. 

Os atuais deputados con-
tinuam com os direitos assegu-
rados pelas normas do Iplemg. 
Emendas rejeitadas – Du-
rante a reunião, o PLC 61/16 
recebeu três emendas da de-
putada Marília Campos (PT), 
que tiveram parecer contrá-
rio do relator. Durval Ângelo 
ressaltou que o projeto já 
foi discutido exaustivamente 
com deputados, com o go-
verno e com estudiosos da 
previdência e que a proposta 
atenderia aos interesses da 
sociedade e do bem público. 

Poderão ser inscritos 
no novo plano o deputado 
no exercício do mandato ou 
que se licenciar para exercer 
cargo, emprego ou função 
públicos. A Assembleia arca-
rá com as suas contribuições 
somente quando a licença se 
der com ônus para órgão ou 
entidade da administração 
direta ou indireta do Estado. 
Regulamento posterior trata-
rá, ainda, da forma de parti-
cipação de ex-deputado e de 
demais casos de licença ou 
afastamento. 

Também podem se ins-
crever no plano, como de-
pendentes, o cônjuge, filhos 
de até 21 anos ou incapazes 
e pais, desde que dependen-

ter, no mínimo, 60 meses de 
contribuição no plano. 

Com a legislação proposta, 
o deputado passará a se apo-
sentar pelo regime ao qual está 
vinculado (INSS ou previdência 
de servidor público, dependen-
do de sua origem), podendo 
complementar o benefício pelo 
plano criado pelo projeto.

A base de contribuição 
dos benefícios corresponderá 
à diferença entre o subsídio 
do deputado e o valor máximo 
estabelecido para o benefício 
do regime previdenciário pelo 
qual se aposentará. A contri-
buição mensal para a entidade 
da previdência complementar 
será paritária entre a Assem-
bleia e o participante do plano.

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 61/16, que extingue 
o Instituto de Previdência do 
Legislativo do Estado de Minas 
Gerais (Iplemg), recebeu on-
tem parecer pela sua legalidade 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A proposição 
também autoriza o Estado, por 
intermédio da Assembleia, a 
constituir uma entidade de 
previdência complementar pa-
ra os deputados estaduais.

O projeto tem autoria 
conjunta do governador com 
a ALMG e foi relatado pelo 
deputado Durval Ângelo (PT). 
Conforme a proposição, a 
previdência complementar 
terá caráter facultativo, con-
tributivo e suplementar aos 
benefícios assegurados pelo 
regime de previdência ao 
qual o deputado esteja obri-
gatoriamente vinculado.

O Iplemg, criado pela Lei 
6.258, de 1973, entrará em 
processo de extinção a partir 
da data de publicação da nova 
lei, encerrando suas atividades 
quando não houver mais asso-
ciados e dependentes que este-
jam em gozo ou que venham a 
adquirir as condições para usu-
fruir dos benefícios do instituto. 
Pré-requisitos – Atualmente, 
os parlamentares se aposen-
tam pelo Iplemg, desde que 
tenham no mínimo dois man-
datos e 35 anos de contribui-
ção, podendo ser 27 deles por 
outro regime previdenciário.

Para requerer a aposen-
tadoria, de acordo com as 
novas regras previstas, o de-
putado terá que estar apo-
sentado pelo regime oficial e 

Guilherme Bergamini 

PL propõe extinção do Iplemg e a criação de uma entidade de previdência complementar

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
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 3.193/16
Do governador. Altera o Código de Saúde do Estado. Votação em 1º turno

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

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

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

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao consu-
midor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários. Vota-
ção em 1º turno

PEC 41/15
Do deputado Isauro Calais e outros. Torna a música Oh, Minas Gerais! o 
hino oficial do Estado. Discussão em 1º turno

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

PLC 25/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre a prevenção e a punição do 
assédio moral na administração pública estadual cometido contra militar. 
Discussão em 1º turno

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

PLC 61/16
Do governador e da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre o processo de ex-

tinção do Iplemg. 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 atendimento a 
pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

PL 367/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Assegura, por meio do SUS no Estado, 
a realização, em até 30 dias, dos exames destinados à comprovação de cân-
cer. Discussão em 2º turno

PL 450/15
Do deputado Cabo Júlio. Declara a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais patrimônio histórico e cultural do Estado. Discus-
são em 2º turno

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

PL 838/15
Do deputado Inácio Franco. Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado das 
despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços telefônicos de 
atendimento a emergências. Discussão em 2º turno

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

PL 878/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre a vigilância sanitária nos 
estabelecimentos prisionais. Discussão em 2º turno

PL 938/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Altera a Política Estadual de Saneamento 
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 1.064/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre os direitos e deveres dos 
pais e responsáveis na participação da vida escolar das crianças e adoles-
centes sob sua responsabilidade. Discussão em 2º turno

PL 1.570/15
Do deputado Bonifácio Mourão. Torna obrigatório o plantio de árvores em 

Parlamentares cobram intervenções
urgentes em rodovia do Sul de Minas

dovia à iniciativa privada. 
Manifestação – O prefeito 

eleito de Jacutinga, Melquíades 
de Araújo, aguardou os parla-
mentares na entrada da cidade, 
junto a uma manifestação com 
cerca de 50 moradores. “Foram 
14 mortos nessa rodovia, só em 
2016”, relatou.

mentos perigosos.  
Nem todas as obras, no 

entanto, podem ficar para 
a iniciativa privada. Quanto 
maior o número dessas obras, 
mais caro fica o pedágio co-
brado. Assm, o governo estu-
da se executará parte dessas 
obras antes de oferecer a ro-

rio ao governador solicitando 
urgência nas obras. 

Após percorrer a rodo-
via, o deputado Anselmo José 
Domingos (PTC) disse consi-
derar a falta de acostamento 
e de terceira faixa um de seus 
mais graves problemas, ten-
do em vista o grande número 
de curvas.
PPPs – O deputado Ulysses Go-
mes (PT) relatou que o gover-
nador já definiu a reforma da 
MG-290 como uma das priori-
dades do edital que o Executivo 
vai publicar em 2017 para par-
cerias público-privadas (PPPs). 
“Esse projeto precisa ser colo-
cado em execução assim que 
for entregue pela empresa”, 
pontuou.

Segundo Adalberto Bahia, 
o projeto em finalização já de-
finiu, entre outros pontos, a 
construção de acostamentos, 
terceira faixa na saída de Pouso 
Alegre e 12 rotatórias em cruza-

Para tentar evitar as mor-
tes que se repetem nos 90 
quilômetros da MG-290, que 
liga os municípios de Pouso 
Alegre a Jacutinga, a Comissão 
de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas percorreu todo 
o trecho ontem, reunindo-se 
com prefeitos, representantes 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
(DER-MG) e ouvindo os apelos 
dos moradores.

O diretor de Projetos do 
DER-MG, Adalberto Bahia, 
informou que a minuta do 
projeto de reforma da rodovia 
deverá ser entregue pela em-
presa Strata Engenharia ainda 
antes do Natal. A expectativa 
é de que as obras possam ser 
inciadas em 2017. 

Autor do requerimento 
para realização da visita, o 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) afirmou que a comis-
são vai encaminhar um relató-

Willian Dias

Deputados avaliaram ontem as condições da rodovia MG-290

COMISSÕES
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empreendimentos imobiliários subsidiados ou financiados pelo Estado. 
Discussão em 2º turno

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

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Concede novo prazo para a execução 
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. Discussão 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 2.130/15
Do deputado Ulysses Gomes. Declara patrimônio cultural do Estado o pro-
cesso de fazer tricô do Município de Monte Sião. Discussão em 2º turno

PL 2.225/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre o desenvolvimento de um sis-
tema de informação com dados escolares dos alunos matriculados na rede 
estadual de ensino para acompanhamento por seus pais e responsáveis. 
Discussão em 2º turno

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

PL 2.514/15
Do deputado Arlen Santiago. Obriga os cartórios que prestam serviços no-
tariais a informarem ao Detran-MG a transferência de propriedade de veí-
culos no ato de reconhecimento de firmas. Discussão em 2º turno

PL 2.761/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara patrimônio histórico e cultu-
ral 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 mu-
lher alcoólatra. Discussão em 2º turno

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

PL 3.022/15
Do deputado Antônio Jorge. Obriga as indústrias de medicamentos, ór-
teses, próteses, equipamentos e implantes a 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 rodoviá-
rios ao município de Ubá. Discussão em 2º turno

PL 3.286/16
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Institui o Polo de Calçados de Nova Ser-
rana. Discussão em 2º turno

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

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

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

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

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

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

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

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

PL 735/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre diretrizes para a educação esco-
lar 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

PL 2.669/15
Do deputado Antônio Jorge. Estabelece diretrizes para o atendimento pres-
tado pelas comunidades terapêuticas no Estado. Discussão em 1º turno

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

PL 2.906/15
Do deputado Isauro Calais. Dispõe sobre a afixação de aviso referente ao 
recebimento da indenização do seguro Dpvat nos hospitais conveniados 
com o SUS. Discussão em 1º turno 

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

PL 3.003/15
Do deputado Thiago Cota. Torna obrigatória a implementação de medidas 
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 rodoviário 
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 Ministério 
Público do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede a revisão anual dos vencimentos e proven-
tos 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 Bombeiros 
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). Discussão 
em 1º turno

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

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ACONTECE HOJE
8h30

• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres sobre 
três proposições, entre as quais o PL 2.882/15 (1º turno), do governador, 
que aprova o Plano Estadual de Educação

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
9h20

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao 1º Batalhão 
de Polícia Militar, para verificar as condições de trabalho de seus po-
liciais, bem como seus recursos logísticos disponíveis. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

9h30
Comissão de Educação (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 8h30

10 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

• 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 Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho I) – apreciar o relatório fi-
nal da comissão

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão
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10h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 

3.193/16 (2º turno), do governador, que altera o Código de Saúde do 
Estado

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre oito proposições, entre as quais a Mensa-
gem 216/16 (turno único), do governador, que solicita a ratificação do 
Decreto 47.101, de 2016, o qual decreta situação de calamidade finan-
ceira no Estado

10h30
• Comissão de Transporte (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 3.664/16 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o Exe-
cutivo a doar trechos rodoviários ao município de Divinésia

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – 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 consumidor 
o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.548/15 (1º turno), do deputado Ricardo Faria, que institui a Política de 
Promoção da Paz nos Estádios de Futebol e Demais Espaços Desportivos 
de Minas Gerais

11h20
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao 16º Batalhão 

de Polícia Militar, para verificar as condições de trabalho de seus po-
liciais, bem como seus recursos logísticos disponíveis. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho II) – mesma pauta da reunião das 10 horas
14h15

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Comissão de Trabalho (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 10h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) – apreciar o rela-

tório final da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 10h15
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – mesma pauta da 
reunião das 10h30 

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 
reunião das 10 horas

• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Indicação da Câmara de Ensino Superior do Conselho Esta-
dual de Educação (Auditório) – emitir parecer sobre as indicações

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 838/15 (2º turno), do deputado Inácio Franco, que preten-
de coibir trotes aos serviços telefônicos de emergências; e sobre o PL 
878/15 (2º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a 
vigilância sanitária nos estabelecimentos prisionais

• Comissão Extraordinária do Idoso (Auditório) – mesma pauta da reunião 
das 10 horas

• 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

• Comissão de Transporte (Auditório) – mesma pauta da reunião das 10h30
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 Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato acessí-
vel para pessoas com deficiência visual; e sobre o PL 1.367/15 (1º turno), 
da deputada Ione Pinheiro, que trata da adaptação de computadores em 
lan houses e estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas 
com deficiência visual

16 horas
• Comissão de Agropecuária (Auditório) – discutir e votar parecer sobre 

o PL 3.419/16 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que altera a 
Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura 
Familiar 

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.669/15 (2º turno), do 
deputado Antônio Jorge, que estabelece diretrizes para o atendimento 
prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado 

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

nho III) – mesma pauta da reunião das 10 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 10h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 10 horas
18h15

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

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Brumadinho) – debater, com a presen-

ça de convidados, a reforma nacional do ensino médio. Requerimento: 
deputada Marília Campos

20 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 10 horas
20h15

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

 0h Memória e Poder – Médico Lucas Viana Machado 
 1h Segunda Musical – Alunos e professores da Escola de Música da 

UEMG 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (tarde de 5/12) 
 2h50 Comissão de Segurança Pública 23/8 – Violência na região de 

Carmo do Rio Claro 
 5h15 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antônio Gameiro e Wladimir Dias 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 

2: Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Legalização da maconha 
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Educação financeira na infância 
 9h Assembleia Notícia/Comissões/Plenário (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Conciliação, mediação e arbitragem 

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

2: Direitos das crianças e dos adolescentes
 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: 

Comissões/Plenário (ao vivo) 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Educação financeira na infância 
 20h Comissões (ao vivo) 
 21h Memória e Poder – Médico Lucas Viana Machado 
 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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