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Comissão de Ética também elege comando
Os deputados Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB) e Durval 
Ângelo (PT) foram eleitos on-
tem, respectivamente, pre-
sidente e vice-presidente da 
Comissão de Ética e Decoro 

Parlamentar. Eles foram tam-
bém empossados para um 
mandato de dois anos. Tam-
bém participaram da reunião 
os deputados Ivair Nogueira 
(PMDB), Tito Torres (PSDB) e 

Glaycon Franco (PV). 
Após a eleição, o pre-

sidente disse esperar que 
a comissão não venha a se 
defrontar com questões gra-
ves e que os trabalhos sejam 

conduzidos com tranquili-
dade. A Comissão de Ética 
e Decoro Parlamentar só se 
reúne se houver demanda 
relacionada a alguma de suas 
competências.

Em eleição de presidente da comissão, 
parlamentares defendem acerto de contas
O trabalho da Comissão Extra-
ordinária de Acerto de Contas 
entre Minas e a União será im-
portante não só para o Estado, 
mas também para os municí-
pios mineiros e para a interlo-
cução com entidades e outros 
entes federativos, em torno 
desse tema. Foi o que destaca-
ram diversos parlamentares, 
ontem, na eleição do presi-
dente e do vice -presidente da 
comissão. Para a presidência, 
foi eleito o deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB) e para 
a vice -presidência, o depu-
tado Cássio Soares (PSD). O 
líder de Governo, deputado 
Durval Ângelo (PT), foi desig-
nado relator.

A comissão extraordiná-
ria teve sua criação anuncia-
da pelo presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
 (PMDB), em solenidade no 
dia 5 de abril. O objetivo é 
sensibilizar a sociedade e 
ampliar o debate em torno 
da demanda do Estado pelo 
acerto de contas. A dívida de 
Minas Gerais com a União é 
de R$ 87,2 bilhões. No entan-
to, o governo mineiro propõe 
a interrupção do pagamento, 
tendo em vista que o Estado 
tem direito a ser recompensa-
do pelas perdas referentes à 
não incidência de ICMS sobre 
as exportações, instituída pe-
la Lei Kandir. Essa recompensa 
seria de R$ 135 bilhões, ou se-
ja, Minas passaria de devedor 
a credor dos cofres federais.

O presidente da comissão, 
deputado Tadeu Martins Leite, 
disse que o acerto de contas 
teria impacto não só na econo-
mia do Estado, mas também 
no dia a dia das cidades minei-
ras. “Vinte e cinco por cento 
do que não foi repassado a 
Minas pela União é de direito 
desses municípios”, declarou.

O vice-presidente, deputa-
do Cássio Soares, sugeriu que 
a comissão se reúna com o go-
verno do Estado e com técni-
cos dos Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento. Ele classi-
ficou o acerto de contas como 
fundamental: “Minas perdeu a 
capacidade de investimento”.

O relator, deputado Dur-
val Ângelo, afirmou que a 
 ALMG, por meio da comis-
são, poderá fazer a interlocu-
ção com estados que passam 
pela mesma situação, além 
de mobilizar Minas Gerais em 
torno do assunto. 

O 1º-vice-presidente da 
ALMG, deputado Lafayette 
de Andrada (PSD), explicou 
que a comissão teve origem 
no entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
de que a Lei Kandir gerou 
perdas para os estados. Em 
ação nesse sentido, movida 
pelo Pará, o STF determinou 
a regulamentação da contra-

partida federal. “Se a União 
ressarcir o que deve ao Esta-
do, a situação de Minas se-
rá outra”, disse Lafayette de 
Andrada.
Contraditório – O deputa-
do Felipe Attiê (PTB) foi voz 
destoante na reunião.  Em 
sua opinião, a União não tem 
como pagar todos os valores 
aos estados, o que ampliaria 
a crise do País. Ele acrescen-
tou que a decisão do STF pre-
judica as contas públicas. “Se 
Minas tiver direito de fato a 
essa compensação, serei o 
primeiro a defender. Mas is-
so tem que ser provado com 
lógica”, afirmou.

Clarissa Barçante

A Comissão Extraordinária de Acerto de Contas realizou ontem sua primeira reunião
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Comissão de Agropecuária busca parceria 
com Secretaria de Estado de Agricultura

Em visita ao novo secretá-
rio de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Pedro Leitão, deputados da 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria da Assem-
bleia Legislativa defenderam 
o fortalecimento do trabalho 
conjunto entre os Poderes Le-
gislativo e Executivo. Na ava-
liação do secretário, essa rela-
ção vai permitir uma melhor 
definição de prioridades e evi-
tar desperdício de recursos. 

O presidente da comis-
são, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), avaliou que 

a secretaria está no caminho 
certo para ações mais rápidas 
e efetivas no campo. “Com 
essa conexão entre os Pode-
res Executivo e Legislativo, os 
resultados vão chegar mais ra-
pidamente ao produtor rural”, 
disse o parlamentar.

Já o deputado Fabiano To-
lentino (PPS) considerou que 
Pedro Leitão tem ideias avan-
çadas e equipe qualificada para 
o trabalho. O deputado Isauro 
Calais (PMDB), por sua vez, dis-
se que é necessário lutar para 
aumentar os recursos da pasta 
no orçamento do Estado.

Comitê de representação do fórum sobre 
startups é instalado e inicia trabalhos

Foi instalado ontem, em so-
lenidade no Salão Nobre, o 
comitê de representação do 
fórum técnico Startups em 
Minas – A Construção de uma 
Nova Política Pública. O even-
to, realizado no ano passado, 
mobilizou centenas de pesso-
as, entre empreendedores, 
especialistas e demais inte-
ressados no assunto.

O comitê de represen-
tação tem 22 integrantes 
dos seguintes segmentos de 
startups: instituições de ci-
ência e tecnologia, grupos de 
pesquisa, empreendedores, 
comunidades de startups e 
entidades representativas 
do setor produtivo. Também 
participam representantes de 
órgãos públicos e de outras 
instituições. Ainda está sen-
do definida a participação de 
entidades representativas de 
trabalhadores.

O representante da co-
munidade San Pedro Valley, 
Gilbram Raul Campos de Oli-
veira, foi escolhido coorde-
nador do comitê. Já a repre-
sentante do Centro de Con-
vergência de Novas Mídias da 

Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), Patrícia 
Aranha, foi eleita relatora. A 
próxima reunião foi agenda-
da para o dia 10 de maio.
Propostas – O comitê de re-
presentação do fórum téc-
nico Startups em Minas será 
responsável por analisar as 
32 propostas e 55 sugestões 
de encaminhamentos que 
compõem o documento final 
aprovado no fórum técnico, 
que teve como objetivo cen-
tral levantar propostas de 
aperfeiçoamento do Projeto 
de Lei (PL) 3.578/16, que dis-
põe sobre a Política Estadual 
de Estímulo, Incentivo e Pro-
moção ao Desenvolvimento 
de Startups. Os autores da 
proposição são os deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Antonio 
Carlos Arantes, ambos do PS-
DB, também coordenadores 
do fórum técnico.

Dalmo Ribeiro Silva res-
saltou os esforços que estão 
sendo feitos para que a pro-
posição tramite no Legislativo 
e destacou que serão promo-
vidas mudanças no texto ori-
ginal a partir das sugestões 

apresentadas no fórum. An-
tonio Carlos Arantes apontou 
que as startups estão em um 
momento positivo no Brasil, 
recebendo atenção de inves-
tidores e da imprensa, e que 
o projeto irá contribuir para o 
seu desenvolvimento em Mi-
nas Gerais. O deputado João 
Leite (PSDB) destacou a im-
portância das discussões pro-
movidas no fórum para o apri-
moramento do projeto de lei.

Na reunião de instalação 
do comitê, houve ainda pa-
lestra da gerente de Vendas 

e Marketing da companhia is-
raelense Israel Homeland Se-
curity (iHLS), Keren Kalderon. 
Ela falou sobre o desenvolvi-
mento das startups em  Israel. 
Ele disse, ainda, que Belo Ho-
rizonte deverá receber, em 
novembro, um encontro do 
setor, a ser promovido pela 
própria empresa. “Com a con-
ferência em Belo Horizonte, 
pretendemos contribuir com 
o formento dos negócios en-
tre Brasil e Israel, em especial 
na área de segurança interna”, 
afirmou a gerente da iHLS.

Guilherme Bergamini

Willian Dias

Deputados destacaram importância de incentivar as startups

Parlamentares da comissão visitaram ontem o novo secretário

COMISSÕES
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Participantes de audiência defendem
aumento de cotas e assistência estudantil

Em audiência pública con-
junta das Comissões de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia e 
de Participação Popular, par-
lamentares e representantes 
do governo do Estado e de 
movimentos sociais defen-
deram o Projeto de Lei (PL) 
4.092/17, do governador Fer-
nando Pimentel. A matéria 
revê e amplia as vagas previs-
tas na política de cotas raciais 

e sociais e cria o Programa 
de Assistência Estudantil na 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) e na 
Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes).

A proposição também 
revoga a Lei 15.259, de 2004, 
que trata das cotas. “A discus-
são é pertinente porque a Lei 
15.259 previa revisão a cada 
dez anos, o que não ocorreu”, 

declarou a deputada Celise 
Laviola (PMDB), presidente da 
Comissão de Educação. A ob-
servação da parlamentar veio 
na sequência de crítica do de-
putado Arlen Santiago (PTB) 
quanto à semelhança entre o 
projeto e a norma de 2004. 
“Dos 40 dispositivos do PL, 30 
são cópias idênticas da lei”, 
afirmou o deputado, que re-
conheceu, por outro lado, os 

avanços representados pelas 
cotas na pós-graduação e pela 
própria assistência estudantil.

Para o presidente da Co-
missão de Participação Po-
pular, deputado Doutor Jean 
Freire (PT), trata-se de um 
“novo projeto” em tramitação. 
Ele relatou a experiência pes-
soal de ter sido ajudado para 
se manter na universidade. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) também ressaltou a 
importância de se garantir a 
assistência estudantil em lei, 
ainda que depois seja pre-
ciso lutar para que a norma 
seja cumprida. “Em 2004, 
essa discussão das cotas era 
incipiente. Isso avançou no 
País e, agora, vem a ajuda 
para manter o aluno que in-
gressou”, disse. A deputada 
adiantou que apresentou 
emendas ao PL, visando am-
pliar o regime de cotas para a 
Fundação João Pinheiro (FJP) 
e para os concursos realiza-
dos pelo Estado.

O representante da FJP, 
Bruno Lazarotti, afirmou que já 
existe consenso na instituição 
quanto à adoção das cotas ra-
ciais e sociais e também quan-
to ao ingresso a partir das notas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Mas a mudança 
depende de legislação.

COMISSÕES

Sarah Torres

Projeto que trata das cotas e do Programa de Assistência foi tema de reunião conjunta de comissões 

Secretário pede inclusão de quilombolas
Outra sugestão de aprimora-
mento do PL 4.092/17 veio 
do secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania, Nil-
mário Miranda. Ele propôs a 
ampliação de 45% para 50% 
das vagas reservadas, com a 
inclusão de 5% destinadas às 
comunidades qiulombolas.

O subsecretário de Ensi-
no Superior do Estado, Márcio 
Rosa Portes, lembrou o histó-
rico das discussões que culmi-
naram na proposta em trami-
tação, a partir da demanda de 
estudantes. A principal quei-
xa, segundo ele, era quanto 
à evasão, na casa de 40% dos 

cotistas. Por isso havia forte 
demanda pela moradia, so-
bretudo em função da interio-
rização das universidades.

Marcos Antônio Cardoso, 
da Coordenação Nacional de 
Entidades Negras, enfatizou o 
protagonismo dos movimen-
tos sociais nessa causa. “Essa 
discussão é uma vitória, fruto 
de muita luta”, enfatizou a re-
presentante dos estudantes 
da Unimontes, Tayná Ferrei-
ra. O deputado Paulo Guedes 
(PT) lembrou que a discussão 
remonta ao início do governo 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

O deputado Carlos Pi-

menta (PDT) defendeu a va-
lorização dos professores. 
Segundo ele, mais de 100 
mestres e doutores da Uni-
montes recebem como es-
pecialistas, o que representa 
defasagem salarial.

A audiência foi requerida 
pelas deputadas Celise La-
viola, Marília Campos e Ione 
Pinheiro (DEM) e pelo depu-
tado Arlen Santiago.
Exame oftalmológico – As 
duas comissões também rea-
lizaram reuniões separada-
mente, ontem. A Comissão de 
Educação deu parecer favorá-
vel ao PL 1.997/15, do deputa-
do Arlen Santiago, que obriga 

a apresentação de resultado 
de exame oftalmológico das 
crianças que se matriculam na 
1º série do ensino fundamen-
tal. A matéria está pronta para 
ir a Plenário, em 1º turno.

A Comissão de Partici-
pação aprovou, entre outras 
coisas, audiência sobre os 
perigos do jogo chamado 
de Baleia Azul, que, disse-
minado pelas redes sociais, 
estaria associado ao suicídio 
de adolescentes. O autor do 
requerimento é o deputado 
João Leite (PSDB), que pro-
pôs debate em conjunto com 
as Comissões de Segurança 
Pública e de Educação.
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PLENÁRIO

Projeto trata de vencimentos do TCE
O Plenário recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária, ofícios 
que tratam dos vencimentos 
e proventos de servidores do 
Ministério Público (MP) e do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). O presidente do TCE, 
Cláudio Couto Terrão, enca-

minhou o Projeto de Lei (PL) 
4.183/17, que trata da revisão 
anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do ór-
gão. O texto prevê reajuste de 
6,29%, retroativo ao primeiro 
dia de 2017. 

Outro ofício de autoria do 

presidente do TCE pede o de-
sarquivamento do PL 4.672/13, 
que dispõe sobre a estrutura 
dos cargos de direção, chefia e 
assessoramento do TCE.

O PL 3.794/16, que tramita 
desde o ano passado, foi moti-
vo de mensagem encaminhada 

à ALMG pelo procurador-geral 
de Justiça, Antônio Sérgio To-
net. Ele pede atenção à propos-
ta, que trata da revisão anual, 
referente a 2016, dos salários 
dos servidores do MP. O texto 
prevê correção de 4,39% retro-
ativa a maio de 2016.

Comissão de Defesa do Consumidor vai
pedir explicações de empresas de telefonia

Deputados da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte querem explica-
ções de dez empresas contra 
as quais o Procon recebeu re-
clamações ao longo de 2016. 
Seis delas são da área de tele-
comunicações. Requerimento 
sugerindo audiência pública 
com essa finalidade foi apro-
vado ontem, com as assinatu-
ras dos deputados Felipe Attiê 
(PTB) e Douglas Melo (PMDB), 
presidente e vice, e João  Leite 
(PSDB). Os parlamentares tam-
bém pretendem questionar 
providências tomadas pelas 
empresas que foram alvo da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Telefonia, en-
cerrada em fevereiro de 2014. 
Na ocasião, as operadoras acer-
taram com os deputados um 

plano de melhorias. Três anos 
depois, continuam as campeãs 
das denúncias apresentadas 
pelos consumidores mineiros.

O requerimento foi mo-
tivado pela apresentação 
das atividades do Procon em 
2016, feita pelo coordenador 
do órgão, Marcelo Barbosa. 
Foram 49 mil atendimentos 
e 9.324 notificações ou re-
clamações formalizadas, das 
quais 84,88% foram solucio-
nadas. Entre os dez segmen-
tos que mais lesaram os con-
sumidores, a telefonia fixa 
e móvel foi a campeã, com 
1.661 reclamações.
Previdência – Na Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, foram ou-
vidos, a pedido do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 

representantes de trabalha-
dores rodoviários. Eles anun-
ciaram que a categoria vai 
aderir à paralisação nacional 
marcada para 28 de abril con-
tra a reforma da Previdência 
proposta pelo governo fede-
ral. “É uma greve de protes-
to, para mostrar ao governo 
e aos parlamentares federais 
que eles estão promovendo o 
massacre da classe trabalha-
dora com essa reforma”, dis-
se o presidente da Federação 
dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários, Urbanos 
e Próprios de Minas Gerais, 
Antônio da Costa Miranda.

O deputado Anselmo Jo-
sé Domingos (PTC) afirmou 
que a comissão apoia os sin-
dicalistas. O deputado Celi-
nho do Sinttrocel lembrou 

que a ALMG criou a Comissão 
Extraordinária da Reforma da 
Previdência para discutir as 
propostas do governo fede-
ral. O deputado Gustavo San-
tana (PR) destacou a moção 
de repúdio à reforma que foi 
encaminhada pela ALMG ao 
Congresso Nacional.

A comissão também apro-
vou a realização de audiências 
públicas, entre as quais uma 
para discutir o transporte in-
termunicipal de passageiros 
entre Esmeraldas e Belo Ho-
rizonte, solicitada pelo presi-
dente da comissão, deputado 
Fábio Cherem (PSD).
Educação especial – A Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
aprovou, entre outros, reque-
rimento de audiência sobre a 
disponibilidade de pessoal nas 
unidades de educação espe-
cial do Estado e sobre o forne-
cimento de merenda escolar 
nesses locais. A solicitação é 
do presidente da comissão, 
deputado Duarte Bechir (PSD).
Samarco – Na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
entre outras coisas, foi apro-
vado requerimento do presi-
dente da comissão, deputado 
Roberto Andrade (PSB), de 
audiência para debater a re-
tomada das atividades da Sa-
marco Mineração. A empresa 
é responsável pela barragem 
que se rompeu em novembro 
de 2015, devastando o distrito 
de Bento Rodrigues, em Ma-
riana, e provocando a morte 
de 19 pessoas e o derrama-
mento de lama no Rio Doce.

Daniel Protzner

Parlamentares também ouviram ontem o Procon Assembleia, que apresentou balanço de atividades

COMISSÕES
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Projetos
O deputado Alencar da Silvei-
ra Jr. (PDT) comentou propo-
sições de sua autoria, já em 
tramitação ou a serem pro-
tocoladas em breve, relacio-
nadas à segurança pública, 
ao sistema prisional e ao rea-
proveitamento dos resíduos 
sólidos. Por meio do Projeto 
de Lei (PL) 5.720/15, o parla-
mentar propõe a instalação 

de câmeras de vídeo nos tá-
xis, com a devida compensa-
ção financeira por parte do 
poder público, como forma 
de inibir os assaltos. Além 
disso, Alencar da Silveira Jr. 
defende que os detentos, e 
não suas famílias, sejam re-
vistados após visitas íntimas, 
bem como a venda de saco-
las de lixo específicas para 
a coleta de resíduos reciclá-

veis, a fim de incentivar essa 
prática. O deputado ainda 
apoiou a unificação das elei-
ções, o fim das emendas par-
lamentares e a contratação 
de apenas “fichas -limpas” 
para os cargos de recruta-
mento amplo da ALMG. Em 
aparte, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) ressaltou 
que o sistema eleitoral preci-
sa mesmo ser revisto.

Segurança pública
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) acusou o 
comandante -geral da Polícia 
Militar de Minas Gerais, co-
ronel Helbert Figueiró, de 
distribuir um vídeo apócrifo 
nas redes sociais para atacá-
-lo. Segundo o parlamentar, a 
medida seria uma represália 
às suas constantes críticas à 
gestão da segurança pública 

no governo do Estado. Nesse 
sentido, Sargento Rodrigues 
lembrou que, na última se-
mana, abordou no Plenário 
o ataque a caixas eletrônicos 
e a quartéis em municípios 
do interior, que não conta-
riam com a infraestrutura 
adequada para o combate 
à criminalidade. “O gover-
nador está promovendo o 
sucateamento das forças de 

segurança”, afirmou. O de-
putado, citando matéria pu-
blicada na segunda-feira (17) 
no jornal O Tempo, também 
disse que, enquanto faltam 
recursos para a segurança, 
licitações para a lista de sa-
colão do Gabinete Militar do 
governador preveem o gasto 
de R$ 422 mil em pescados, 
carnes, hortifrutigranjeiros, 
pães e leite.

Fundos
O PL 4.135/17, do governa-
dor, que cria fundos estaduais 
de incentivo e de financia-
mento de investimento, foi o 
tema do pronunciamento do 
deputado João Leite (PSDB). 
De acordo com o parlamen-
tar, o Poder Executivo quer 
transferir para o futuro Fundo 
de Pagamento de Parcerias 
Público-Privadas a Quota Es-

tadual do Salário -Educação, 
hoje estimada em R$ 700 
milhões anuais. “A ALMG não 
pode aceitar isso passiva-
mente”, declarou. João Leite 
também criticou o projeto 
por prever, no âmbito do Fun-
do de Créditos Inadimplidos e 
Dívida Ativa, a securitização 
dessa dívida – uma operação 
de crédito proibida pela legis-
lação, segundo o Tribunal de 

Contas da União. Já o Fundo 
de Ativos Imobiliários, que se 
refere aos imóveis do Estado, 
ainda de acordo com João 
Leite, vai fazer com que o go-
verno pague aluguel por es-
paços que ele próprio ocupa. 
Por fim, ele comentou que o 
Fundo de Investimentos Imo-
biliários também mascara 
operações de crédito, com a 
venda de imóveis.

Índios
O deputado André Quintão 
(PT), ao lembrar que hoje é 
comemorado o Dia do Índio, 
abordou a situação das po-
pulações indígenas no País. 
Ele ressaltou que os índios 
são vítimas de atrocidades 
desde que o Brasil foi coloni-
zado. “Dos quase cem povos 
indígenas que viviam no Esta-
do, restaram apenas cerca de 

15 %”, destacou o parlamen-
tar. Ele abordou, ainda, o des-
conhecimento da população 
sobre o seu próprio passado e 
as demandas das aldeias que 
ainda resistem. André Quin-
tão listou, entre os principais 
problemas enfrentados pelos 
índios, a questão fundiária 
(em virtude da disputa por 
terras com o agronegócio), a 
falta de saneamento básico, 

os problemas de estrutura-
ção da saúde, as dificuldades 
de geração de renda nas co-
munidades e o preconceito. 
No entanto, o deputado pon-
derou que o governo de Mi-
nas tem avançado na questão 
indígena, com ações como o 
estabelecimento de escolas 
bilíngues e editais de estrutu-
ração de festas tradicionais e 
jogos indígenas.

Conheça o Clube do Livro
Um serviço da Biblioteca da ALMG para empréstimo de romances,  
best-sellers e clássicos da literatura, entre outras publicações.

Mais informações na Biblioteca (ramal 7666)



6 • quarta-feira – Assembleia Informa 19 de abril de 2017

ACONTECE HOJE

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

missão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Municipal Glória Marques 

Diniz, de Contagem
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar pareceres 
sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PRE 11/15 
(turno único), do deputado Durval Ângelo, que institui a Comenda de 
Direitos Humanos Dona Helena Greco

10 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.488/15 (1º turno), do deputado 
Gil Pereira, que altera a Lei 18.031, de 2009, a qual dispõe sobre a políti-
ca estadual de resíduos sólidos.

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 1.833/15 (1º turno), do deputado 
Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a 
São José do Goiabal

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-
narinho III) – discutir e votar proposições da comissão 

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

res sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.081/15 
(1º turno), do deputado João Alberto, que altera a Lei 20.922, de 2013, 
a qual dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-
narinho III) – discutir e votar proposições da comissão 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das 

 Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos de Gestão Pública do Centro Univer-

sitário UNA, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
 PL 3.876/16 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, que fixa critério para 
instituição de datas comemorativas no Estado

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

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-
narinho I) – discutir e votar proposições da comissão 

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

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Brasília-DF) – 

visita ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para discutir 
questões relativas às obras da BR-381, ao Anel Rodoviário de Belo Hori-
zonte e à BR-367. Requerimento: deputado Gustavo Santana

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

 (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Terceirização 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde 20/10 – Programa Estadual de Prevenção e 

Controle do Câncer de Mama
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Via Justiça – Reforma do Código Comercial  
 7h Zás – Rivor-tril, porque rir é o melhor remédio 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Mulheres encarceradas 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos 
 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	 #Confirma
18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Mulheres encarceradas 
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho
 21h Assembleia Debate – Imigração 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Santana (GPCV)
Diagramação: Diogo Magalhães (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH – CEP 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

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

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

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

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno


