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Comissão da Reforma da Previdência
busca diálogo com outras assembleias

Debate inclui saúde e assistência social
senadores, possam se posi-
cionar adequadamente. A 
comissão terá vigência de um 
ano e deverá apresentar à 
Mesa da Assembleia relatório 
de suas atividades.

Além dos parlamentares 
citados, todos efetivos, inte-
gram a comissão extraordi-
nária o deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), também 
efetivo, e os suplentes Carlos 
Henrique (PRB), Sargento 
Rodrigues (PDT), Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), Fred Cos-
ta (PEN) e Vanderlei Miranda 
(PMDB).

putado Antônio Jorge, é a 
desvinculação de receitas da 
União (DRU), que remaneja 
recursos da seguridade pa-
ra outras despesas. “Era de 
20%, o que já é uma excres-
cência, e agora passou para 
30%”, afirmou.
Objetivos – De acordo com a 
decisão da Mesa, a comissão 
extraordinária vai examinar 
os efeitos da proposta sobre 
a sociedade mineira, bem co-
mo produzir subsídios para 
que a população e agentes 
políticos, em especial depu-
tados estaduais, federais e 

também condenou a ideia 
de se reduzir o debate a uma 
questão fiscal, em que a úni-
ca saída é o corte de despe-
sas. Antônio Jorge frisou que 
a seguridade é prejudicada 
por desonerações tributárias 
que chegam a R$ 200 bilhões 
anuais. “Muitas são negocia-
das na calada da noite e não 
trazem nenhum reflexo posi-
tivo para a sociedade, benefi-
ciando apenas as empresas”, 
declarou.

Outra questão que pre-
judica sistematicamente a 
Previdência, segundo o de-

Na primeira reunião da Comis-
são Extraordinária da Reforma 
da Previdência, o deputado 
Antônio Jorge defendeu que 
se estabeleça um debate am-
plo, além das questões pre-
videnciárias, para abranger 
também a saúde e a assistên-
cia social, os outros dois se-
tores incluídos na seguridade 
social. “Nos últimos 20 anos, a 
seguridade vem sendo ceifada 
sistematicamente de seus re-
cursos”, criticou.

O parlamentar conside-
ra falsa a premissa de que a 
Previdência é deficitária. Ele 

Sarah Torres 

Comissão da Reforma da Previdência reuniu-se ontem pela primeira vez e elegeu presidente e vice

cisão do presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), de criar a comissão 
extraordinária. Os dois tam-
bém lembraram outras oca-
siões em que a Assembleia 
se mobilizou para discutir te-
mas de alcance nacional, tais 
como o pacto federativo e o 
financiamento da saúde.

rias muitas mudanças. “Que-
remos dar uma contribuição 
do Parlamento mineiro para 
uma reforma, mas que não 
seja essa, que penaliza os 
mais pobres e as mulheres”, 
afirmou a deputada.

Os deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) e Antônio 
Jorge (PPS) destacaram a de-

Marília Campos, deverá ser a 
aprovação de uma moção a 
ser encaminhada à Câmara 
dos Deputados, registrando 
a posição da ALMG sobre o 
tema. Ela elogiou a decisão 
do Governo Federal de reti-
rar os servidores estaduais 
da proposta de reforma, mas 
frisou que ainda são necessá-

O presidente da Comissão Ex-
traordinária da Reforma da 
Previdência, deputado Gilber-
to Abramo (PRB), disse que 
pretende construir um debate 
conjunto sobre o assunto com 
as assembleias legislativas de 
outros estados e com a União 
Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale). 
Ele foi eleito presidente na pri-
meira reunião da comissão, re-
alizada ontem, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. A 
deputada Marília Campos (PT) 
foi eleita vice-presidente.

De acordo com Gilberto 
Abramo, a intenção é visitar 
outros estados tanto para lan-
çar a ideia da criação de co-
missões parlamentares sobre 
esse tema como para unir for-
ças para modificar a Proposta 
de Emenda à Constituição Fe-
deral (PEC) 287/16, que trami-
ta na Câmara dos Deputados e 
que altera as regras da seguri-
dade social. “Algumas mudan-
ças são essenciais, mas não 
dá para levar esse tema como 
está sendo levado em nível fe-
deral”, afirmou.

Uma das primeiras provi-
dências, segundo a deputada 
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Críticas à Operação Carne Fraca dominam
sabatina de indicado para direção do IMA

Daniel Protzner

Indicação do pecuarista Marcílio Magalhães recebeu parecer favorável de comissão especial

 sobre todo o setor.
“Isso pode representar a 

falência de muitas empresas 
no nosso Estado, num setor 
que gera mais de 500 mil 
empregos diretos no País”, 
acrescentou. A estimativa é 
de que todo o setor agrope-
cuário seja responsável pela 
geração de 1 milhão de em-
pregos diretos e outros 7 mi-
lhões indiretos, no Brasil.

Agricultura apontando que, na 
última terça-feira (21), o Brasil 
exportou somente US$ 74 mil 
em carnes. Antes da Operação 
Carne Fraca, a média diária, 
no mês de março, estava em 
US$ 60 milhões. Segundo ele, 
num cenário de competição 
acirrada do comércio interna-
cional de produtos agropecuá-
rios, a suspeita levantada pela  
PF recai indiscriminadamente 

da Operação Carne Fraca já é 
significativa. “Duas empresas 
tradicionais de avicultura mi-
neira já foram recomendadas 
a não despachar seus produtos 
sob o risco de os mesmos não 
serem recebidos. O alto custo 
do retorno levou as empresas 
a aguardar mais alguns dias”, 
afirmou Marcílio Magalhães. 

O indicado lembrou ainda 
levantamento do Ministério da 

A indicação do advogado e 
pecuarista Marcílio Maga-
lhães ao cargo de diretor-ge-
ral do Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) recebeu 
ontem parecer favorável da 
comissão especial criada para 
analisá-la. O relator foi o de-
putado Durval Ângelo (PT). O 
indicado terá seu nome sub-
metido, agora, ao Plenário, 
em turno único. 

Magalhães, escolhido pelo 
governador Fernando Pimen-
tel, foi sabatinado na reunião, 
presidida pelo deputado Van-
derlei Mirada (PMDB). Entre-
tanto, o tema que dominou as 
discussões foi a repercussão 
negativa da Operação Carne 
Fraca, realizada pela Polícia 
Federal (PF) para combater ir-
regularidades em frigoríficos. 
Tanto o indicado quanto os 
deputados criticaram a manei-
ra como a operação foi divul-
gada, o que deverá prejudicar 
sobretudo as exportações bra-
sileiras de carne.

Segundo o indicado, o 
setor agropecuário correspon-
deu a 44,7% do PIB mineiro no 
ano passado, cerca de R$ 91,2 
bilhões. Apesar de somente 
20% desse montante ser ex-
portado, a repercussão nega-
tiva da divulgação precipitada 

COMISSÕES

Número de fiscais em Minas é insuficiente
tes atribuições do cargo.
Currículo – Marcílio Maga-
lhães é graduado em Direito 
pela PUC Minas e tem espe-
cialização em Direito Públi-
co. Pecuarista com proprie-
dade em Santo Antônio do 
Monte (Centro-Oeste de Mi-
nas), atua na administração 
pública há 16 anos. Foi se-
cretário municipal em Poços 
de Caldas (Sul); coordenador 
estadual, pelo Ministério de 
Minas e Energia, do progra-
ma Luz para Todos; assessor 
técnico da Câmara dos De-
putados; e superintendente 
do Ministério da Agricultura 
em Minas.

semelhante, ao lembrar as di-
ficuldades enfrentadas pelos 
produtores de leite e queijo 
da região de Serra Geral, no 
Norte de Minas.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) cobrou 
uma atuação prioritariamen-
te educativa do órgão, em vez 
de simplesmente multar sem 
conhecer primeiro a realidade 
do produtor. O deputado Iná-
cio Franco (PV) lembrou que a 
ALMG deve realizar em maio 
reunião especial em home-
nagem ao IMA. Por sua vez, o 
deputado Hely Tarqüínio (PV) 
disse confiar que o indicado 
esteja à altura das importan-

atribuições antes restritas ao 
Ministério da Agricultura, co-
mo o caso da fiscalização nos 
setores de sementes, mudas e 
bebidas. Nessa linha, ele pediu 
o apoio dos deputados para 
que o órgão seja protegido de 
futuros contingenciamentos.

Os parlamentares tam-
bém se pronunciaram sobre 
os assuntos relacionados ao 
setor. O relator, Durval Ânge-
lo, cobrou maior empenho na 
desburocratização da regula-
mentação ligada à produção 
de queijos artesanais e ao 
funcionamento da agroindús-
tria familiar. O deputado Car-
los Pimenta (PDT) fez pedido 

O indicado a diretor-geral do 
IMA, Marcílio Magalhães, fez 
elogios, em sua exposição ini-
cial, à atuação e à competên-
cia técnica do órgão, responsá-
vel pela execução das políticas 
públicas de defesa sanitária 
animal e vegetal e pela inspe-
ção e certificação de produtos 
agropecuários no Estado.

Contudo, ele avalia que 
os 481 fiscais, de um total de 
1,4 mil funcionários de que o 
órgão dispõe atualmente, são 
insuficientes para atender às 
demandas crescentes do Es-
tado. Segundo ele, a situação 
tende a se agravar em virtu-
de do repasse aos estados de 
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Definidos os presidentes e vices de 
mais oito comissões permanentes

Projeto que estabelece critérios para 
certificação digital pode ir a Plenário

Comissão do Trabalho foi uma das que elegeram ontem seu comando

Comissão de Administração deu parecer favorável ao projeto

Guilherme Bergamini

Ricardo Barbosa

Comissão de Transporte (ter-
ças, às 15 horas); Antônio Jor-
ge (PPS) e Léo Portela (PRB) 
na Comissão de Combate ao 
Crack (quartas, às 16 horas); 
e Leonídio Bouças (PMDB) 
e Hely Tarqüínio (PV) na CCJ 
(quartas, às 10h30).

Costa (PEN), na Comissão de 
Assuntos Municipais (dia e 
horário a definir); Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) e Geisa 
Teixeira (PT) na Comissão do 
Trabalho (quartas, às 14h30); 
Fábio Cherem (PSD) e Ansel-
mo José Domingos (PTC) na 

“Há uma tendência de que 
os setores públicos e privados 
cada vez mais incorporem a 
certificação digital em seus 
procedimentos eletrônicos. 
Atualmente, tem-se questio-
nado menos o custo da cer-
tificação do que o custo de 
não utilizá-la, haja vista os 
inúmeros benefícios que ela 
pode trazer, em termos de 
economicidade, praticidade, 
prevenção de fraudes, entre 
outros”, aponta o relator.
Retirado – O PL 1.498/15, 
que trata de medidas de 
combate à dengue, foi retira-
do de pauta pelo presidente 
da comissão, deputado João 
Magalhães (PMDB). Já o PL 
1.328, de 2015, que traz cri-
térios para recepção de do-
cumentos no Estado teve 
pedido de vista do relator, 
deputado Arnaldo Silva (PR).

ternet, sejam certificados di-
gitalmente conforme a Infra-
estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil). O obje-
tivo é conferir-lhes segurança 
e autenticidade. A ICP-Brasil 
estabelece as bases técnicas 
e metodológicas empregadas 
no sistema de certificação di-
gital a ser implementado nos 
órgãos e entidades da admi-
nistração pública federal.

O parecer do deputado 
João Leite (PSDB) salienta 
que, em âmbito estadual, o 
Decreto nº 43.888, de 2004, 
fixa os termos para a utiliza-
ção da certificação eletrônica 
para os órgãos e entidades da 
administração pública, com a 
adoção das normas e padrões 
da ICP-Brasil. Essa norma tam-
bém credencia a  Prodemge 
como fornecedora oficial dos 
certificados digitais.

de ontem, ao todo 17 comis-
sões já definiram o comando 
para o biênio 2017-2018.

Resta agora, para com-
pletar as 21 comissões per-
manentes da Assembleia, a 
escolha dos presidentes e vi-
ces de quatro delas: Direitos 
Humanos, Segurança Pública, 
Minas e Energia e Redação. 

São os seguintes os presi-
dentes e vices respectivamen-
te escolhidos ontem em cada 
comissão, além do dia e do 
horário da reunião: Carlos Pi-
menta (PDT) e Doutor Wilson 
Batista (PSD) na Comissão de 
Saúde (reuniões às quartas, 
às 9 horas); Tiago Ulisses (PV) 
e Cássio Soares (PSD) na FFO 
(quartas, às 10 horas); Ulys-
ses Gomes (PT) e Mário Hen-
rique Caixa (PV) na Comissão 
de Esporte (terças, às 16 ho-
ras); Paulo Guedes (PT) e Fred 

As eleições de presidentes e 
vice-presidentes de comissões 
permanentes da Assembleia 
Legislativa prosseguiram on-
tem. Pela manhã, foi escolhido 
o comando das Comissões de 
Saúde, de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) e 
de Esporte, Lazer e Juventu-
de. À tarde, outras cinco co-
missões realizaram eleições: 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização; do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social; de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas; de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas; e de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Dessas oito comissões, 
apenas uma não decidiu o dia e 
o horário em que ocorrerá sua 
reunião ordinária, a de Assuntos 
Municipais e Regionalização. 
Considerando-se as eleições  

parecer favorável da Comis-
são de Administração Públi-
ca, na forma do substitutivo 
nº 1, apresentado anterior-
mente pela Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia.

O texto determina que os 
documentos emitidos pelo Es-
tado para os cidadãos, via in-

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa já pode analisar, em 
1º turno, o Projeto de Lei (PL) 
969/15, do deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), que 
estabelece critério para cer-
tificação de documentos ele-
trônicos públicos do Estado. 
Ontem, a proposição recebeu 
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Projeto do governo cria Programa de 
Assistência na Uemg e na Unimontes

Fórum técnico vai discutir participação
dos jovens na elaboração de políticas

PL foi recebido na Reunião Ordinária de Plenário de ontem

Comissão organizadora do fórum realizou reunião preparatória

Willian Dias

Clarissa Barçante

Constituição e Justiça, de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia e 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.
Comunicações – Na mesma 
reunião, foram anunciados os 
vice-líderes dos Blocos Minas 
Melhor, da base do governo, e 
Verdade e Coerência, de oposi-
ção. No primeiro, foram indica-
dos os deputados  Arnaldo Sil-
va (PR), Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), Doutor Jean Freire 
(PT) e a deputada Rosângela 
Reis (Pros). Ocuparão a mes-
ma função no bloco oposi-
cionista os deputados Dilzon 
Melo (PTB), Bonifácio Mou-
rão, João Leite, Luiz Humberto 
Carneiro e Tito Torres, esses 
quatro do PSDB.

O deputado Noraldino 
Júnior (PSC) comunicou que 
abriu mão de sua vaga como 
membro efetivo da Comissão 
de Direitos Humanos. Para 
o seu lugar, o Bloco Com-
promisso com Minas Gerais 
indicou o deputado Leandro 
Genaro (PSD).

governo considera essencial 
para minimizar a evasão de-
corrente da falta de condições 
financeiras dos beneficiados.

Assim, para preencher 
essa lacuna, o Executivo pro-
põe a criação do referido pro-
grama, que será regulamen-
tado por decreto, assim co-
mo as modalidades de auxílio 
e os seus respectivos valores. 
Os candidatos considerados 
carentes, mesmo que não 
sejam atendidos pelas cotas, 
farão jus ao programa.

O projeto também pre-
vê algumas mudanças no já 
existente sistema de cotas nas 
duas universidades esta duais. 
Entre os cursos que serão con-
templados com a reserva de 
vagas, foram incluídos os de 
pós-graduação. Além disso, 
novos dispositivos trazem uma 
definição mais precisa do per-
centual de vagas destinado às 
populações indígenas (2%) e às 
pessoas com deficiência (3%). 

O PL 4.092/17 será ana-
lisado pelas Comissões de 

se incluírem propostas que 
contemplem a ampla prote-
ção desses grupos.

radas vulneráveis socialmen-
te, como os transexuais, foi 
verificada a necessidade de 

plantado nas duas instituições 
de ensino pela Lei 15.259, de 
2004, que estabeleceu, em 
cada curso técnico de nível 
médio e de graduação por 
elas mantidos, percentual de 
vagas para afrodescendentes 
e egressos de escola pública 
(desde que carentes), pessoas 
com defi ciência e indígenas. 
No entanto, a norma garan-
tiu o acesso sem incorporar 
a assistência aos estudantes 
atendidos, algo que o atual 

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel, por meio 
da qual ele encaminha o Proje-
to de Lei (PL) 4.092/17. A pro-
posição institui o Programa de 
Assistência Estudantil e atua-
liza o sistema de reserva de 
vagas na Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg) 
e na Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes).

O sistema de cotas foi im-

ressaltaram que segmentos 
como as juventudes quilom-
bolas e indígenas ficam ainda 
mais à margem das discus-
sões por motivos diversos, 
até mesmo por não se sen-
tirem representados nessas 
instâncias. Por isso, defende-
ram proposta específica que 
visa à contratação de jovens 
para fazer parte das equipes 
de trabalho que atuam junto 
a essa população.

Foram aprovadas suges-
tões que tratam do combate 
à violência física e psicológica 
contra os jovens com defici-
ência, assim como das políti-
cas de acessibilidade. Já para 
populações que são conside-

Participantes da comissão or-
ganizadora do Fórum Técnico 
Jovens nas Gerais: Construin-
do o Plano Estadual das Juven-
tudes apresentaram, ontem, 
em reunião preparatória, pro-
postas para documento de re-
ferência que pautará os deba-
tes do evento, a ser realizado 
pela ALMG, em parceria com 
entidades da sociedade civil. 
As sugestões têm em comum 
a defesa do protagonismo ju-
venil na elaboração e execu-
ção de políticas públicas.

Integrantes da comissão 
argumentaram que, muitas 
vezes, as ações são pensadas 
sem ouvir os próprios desti-
natários dessas políticas. Eles 

DIREITOS HUMANOS

PLENÁRIO
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Uberlândia
O deputado Arnaldo Silva 
(PR) fez críticas à adminis-
tração do ex-prefeito de 
Uberlândia Gilmar Machado, 
que chefiou o Executivo mu-
nicipal entre 2013 e 2016. 
Segundo o parlamentar, o 
atual prefeito, Odelmo Car-
neiro, encontrou a cidade em 
situação de caos financeiro, 
com dívidas de R$ 60 milhões 

com pessoal, R$ 26 milhões 
na saúde e R$ 100 milhões 
com fornecedores. Outro 
problema enfrentado por 
ele, segundo Arnaldo Silva, 
foi a dívida com o instituto 
de previdência municipal, de 
cerca de R$ 160 milhões. “Is-
so mostra irresponsabilidade 
na gestão da segunda maior 
cidade do Estado”, criticou o 
deputado, que propôs altera-

ções na legislação para evitar 
essas situações. Em aparte, o 
deputado Felipe  Attiê (PTB) 
fez críticas generalizadas aos 
governos petistas, como o de 
Gilmar Machado em Uberlân-
dia e o do Estado. Em outro 
aparte, a deputada Marília 
Campos (PT) disse que não se 
pode generalizar e lembrou 
que sua administração em 
Contagem foi bem avaliada.

Previdência
Ao abordar a reforma da Pre-
vidência, o deputado André 
Quintão (PT) reforçou que “a 
proposta fere direitos e pre-
judica setores fragilizados da 
população, como mulheres, 
trabalhadores rurais e pes-
soas pobres”. Ele criticou a 
ideia do governo federal de 
transferir para estados e mu-
nicípios a responsabilidade 

pela reforma. “É um movi-
mento divisionista que não 
vai atenuar as maldades da 
PEC da Previdência”, afirmou 
ele, considerando que o go-
verno tenta evitar a mobiliza-
ção nacional contra a reforma 
para facilitar sua aprovação 
na Câmara dos Deputados. 
Além disso, segundo André 
Quintão, o governo federal 
vai apresentar aos estados 

opções de renegociação de 
dívidas, mas exigindo con-
dicionantes. Em aparte, o 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) criticou o projeto da 
terceirização da mão de obra, 
considerando-o “outro golpe 
contra os brasileiros”. Já a de-
putada Marília Campos (PT) 
disse que, por trás da refor-
ma, está uma proposta de 
privatização da Previdência.

BR-381
“Lamentável” foi o adjetivo 
usado pelo deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB) para co-
mentar a volta à estaca zero 
dos editais para duplicação 
da BR-381, divulgada pelo 
jornal Estado de Minas. Ele 
ressaltou que vai procurar o 
ministro dos Transportes pa-
ra pedir que os novos proje-
tos contemplem a duplicação 

até Governador Valadares, 
uma vez que os atuais pre-
veem só até Belo Oriente. 
“Se for mantido como está, 
o transporte nas três grandes 
BRs que passam em Valada-
res, 259, 381 e 116, ficará 
prejudicado”, alertou. Outro 
problema citado por ele foi a 
paralisação das obras do hos-
pital regional de Valadares, 
que atende 86 municípios da 

região, de acordo com Mou-
rão. Em aparte, o deputado 
Felipe Attiê (PTB) rebateu a 
deputada Marília Campos (PT) 
quanto às gestões petistas, 
afirmando que não generali-
za, e que considerou desas-
trosas as administrações de 
Uberlândia e do Estado. Ele 
disse não poder opinar sobre 
Contagem, por desconhecer o 
que foi feito nessa cidade.

Cisternas
Projetos para atender o Norte 
de Minas, os Vales do Jequiti-
nhonha e do Mucuri e o Rio 
Doce foram destacados no 
discurso do deputado Paulo 
Guedes (PT). Ele elogiou a 
atuação do governador Fer-
nando Pimentel e anunciou 
que serão entregues pelo Es-
tado, neste ano, mais de 43 
mil cisternas a famílias dessas 

regiões. “Dilma (Rousseff) as-
sinou os convênios e graças às 
contrapartidas do governo de 
Minas, estamos conseguin-
do mudar a vida de muitas 
famílias”, disse Paulo Guedes, 
acrescentando que mais de 
R$ 200 milhões foram inves-
tidos nessa iniciativa. Outra 
obra importante, conforme o 
parlamentar, foi a perfuração 
de mais de mil poços artesia-

nos, entregues equipados, 
com caixa-d’água e tubulação. 
Paulo Guedes também citou 
a construção da Barragem de 
Viamão, em Mato Verde. Em 
aparte, o deputado Carlos Pi-
menta (PDT) elogiou a atua-
ção de Paulo Guedes em prol 
da região, especialmente em 
Mato Verde, que vinha sen-
do abastecida totalmente por 
 caminhões-pipa.

Usiminas
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
abordou a crise na Usiminas, 
que iniciou suas operações 
em 1962, em Ipatinga, numa 
parceria entre os governos 
federal e estadual e o gru-
po japonês Nipon Steel. De 
acordo com Attiê, em virtude 
da crise, a Usiminas demitiu, 
desde 2015, 41 mil trabalha-
dores. A empresa também 

enfrenta um grave problema 
de governança, segundo o 
deputado, pois a sua gestão 
foi judicializada. Atualmente, 
a siderúrgica tem participa-
ção acionária dos japoneses 
e, ainda, de italianos e argen-
tinos, e os três grupos não se 
entendem, de acordo com 
Felipe Attiê. O parlamentar 
fez um apelo pela busca de 
um acordo: “Justiça não é ca-

minho para a empresa pros-
perar, e sim para quebrar. 
Não podemos continuar nes-
se embate. O entendimento 
se faz necessário para preser-
var o patrimônio dos minei-
ros e brasileiros”, declarou. 
O parlamentar fez o pronun-
ciamento utilizando o tempo 
que seria do deputado João 
Leite (PSDB), o qual cedeu 
seu lugar a Felipe Attiê.



8 horas

9h30 

9h40

posse ao vice-presidente
10 horas

10h30
-

14 horas

14h30 

-
sições da comissão

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Veto Total à Proposição de Lei 23.331

Veto Total à Proposição de Lei 23.394

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402

PL 1.628/15

PL 2.962/15

consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-

PL 13/15

-

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Educação em tempo integral 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack (16/11) 

– Experiência uruguaia de legalização da maconha 
 4h45 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito de expressão, 

com João Wanderley Geraldi
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 14:  

O pacto republicano e a transferência da capital mineira de Ouro 
Preto para Belo Horizonte, em 1897

| Interior: 
– Jornalista José Hamilton Ribeiro

 9h Assembleia Notícia | Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Combate à corrupção 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 14:  

O pacto republicano e a transferência da capital mineira de Ouro 
Preto para Belo Horizonte, em 1897

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
| Interior: 

– Jornalista José Hamilton Ribeiro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama
 20h Geração – Mylena Jardim 
 20h30 Compactos de Comissões
 21h Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antonio Gameiro e Wladimir Dias
 21h50 Diálogos possíveis
 22h Assembleia Notícia 

– Entrevistas, comentários e notas 
sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)

Presidente 1º-secretário

2º-secretário

3º-secretário

Diretor-geral
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Conheça a Rádio Assembleia
A Rádio Assembleia produz conteúdo jornalístico e informativo institucional sobre o 
trabalho parlamentar, sem vínculo partidário ou político, facilitando o direito do cidadão 
de acompanhar as atividades da ALMG. O material produzido pela rádio é distribuído 
gratuitamente para mais de 600 emissoras cadastradas.

Saiba mais em www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia


