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Debate sobre acerto de contas com a União
abre semana de audiências na Assembleia

As comissões da Assembleia Le-
gislativa realizam, nesta sema-
na, nove audiências públicas. 
A primeira delas é da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União, 
hoje (2), às 9 horas, no Plena-
rinho II. O objetivo é debater, 
com especialistas no assunto, 
o acerto de contas entre os es-
tados e a União, em virtude da 
compensação decorrente da 
desoneração do ICMS sobre as 
exportações, promovida pela 
Lei Kandir. A dívida de Minas 
com a União é de R$ 87,2 bi-
lhões. No entanto, o governo 
estadual alega ter direito a 
receber um passivo de cerca 
de R$ 135 bilhões referentes a 
essas perdas.

Outro destaque é a au-
diência pública da Comissão 
de Saúde sobre a crise enfren-
tada por 26 hospitais mineiros. 
A reunião é na quinta-feira (4), 
às 9 horas, no Plenarinho II. 
Segundo a comissão, profissio-
nais desses estabelecimentos 
denunciam falta de medica-
mentos, equipes incompletas 
e atrasos nos salários. Por isso, 
os hospitais estariam correndo 
o risco de ter as atividades pa-
ralisadas por intervenção do 
Conselho Regional de Medici-
na de Minas Gerais. 

Na sexta-feira (5), a Co-
missão de Participação Popu-
lar promove reunião para dis-
cutir as dificuldades enfrenta-
das pelos povos indígenas de 

diferentes etnias que vivem 
em Minas Gerais. A audiência 
será no Auditório, às 9 horas.

Confira a agenda comple-
ta da semana nesta e na pró-
xima página.

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

Situação de povos indígenas será tema de reunião na sexta-feira

Marcelo Metzker/Arquivo ALMG

ACONTECE NA SEMANA
Terça-feira (2/5)

9 horas
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho II) – debater, com a presença de convidados, o acerto de contas 
entre os estados e a União, em virtude da compensação decorrente da 
desoneração do ICMS sobre as exportações, promovida pela Lei Kandir. 
Requerimento: deputados Tadeu Martins Leite, Cássio Soares, Felipe At-
tiê, Tito Torres, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a atuação de quadrilhas especializadas em assaltos a ban-
cos nos municípios mineiros. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

10 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

cer sobre o PL 4.092/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui sistema de reserva de vagas e o Programa de Assistência 
Estudantil na Uemg e na Unimontes (urgência)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 
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convidados, a formação de mão de obra técnica destinada à produção 
de energia solar fotovoltaica. Requerimento: deputado Bosco

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 1.356/15 (1º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe 
sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino 
superior, nas situações que especifica

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
19 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Salão Nobre) – debater, com a presença 
de convidados, e lançar o segundo volume da obra Diálogos possíveis 
sobre a pedagogia e o direito, organizada pelas professoras Mariah Bro-
chado, Marcela Gomes e Nathalia Lipovetsky. Requerimento: deputado 
Durval Ângelo

Quarta-feira (3/5)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, denúncias de irregularidades nos repasses dos recursos finan-
ceiros da saúde do Estado para os municípios mineiros. Requerimento: 
deputados Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a implantação do método Apac no Estado. Requerimento: 
deputado Durval Ângelo

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III)

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

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

rinho IV) – debater, com a presença de convidados, o Programa Minas Aco-
lhe. Requerimento: deputados Antônio Jorge, Léo Portela e Dilzon Melo

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (4/5)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) – debater a situação de precariedade 

de 26 hospitais do Estado que sofrem o risco de terem as atividades 
paralisadas por intervenção ética do Conselho Regional de Medicina. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Cristão Crescer, de Belo 

Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

Sexta-feira (5/5)

9 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a situação das etnias indígenas em Minas Gerais. Reque-
rimento: deputados André Quintão e Doutor Jean Freire e deputada 
Marília Campos

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo O som que embalou nossos sonhos, da banda 

Boca de Sino
19 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Mineiro de Agro-
pecuária. Requerimento: deputado Inácio Franco 

TV ASSEMBLEIA

 0h  Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun
 1h Segunda Musical – Trio Armonie di Roma (Götz Hartmann, 

Mirta Herrera e Beatriz Lozano)
 1h30 Comissão de Segurança Pública (23/11) – Os investimentos 

do governo de Minas no sistema de segurança pública entre 
2014 e 2016 

 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 
proteção social, com Patrus Ananias 

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7: 
Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG

 6h30 Assembleia Debate – Índios 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Guerra na Síria 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Terceirização
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7: 
Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Índios 
 19h Assembleia Notícia/Comissão de Direitos Humanos (ao 

vivo) – Debate e lançamento da obra Diálogos possíveis sobre 
a pedagogia e o direito – Vol. II, organizada pelas professoras 
Mariah Brochado, Marcela Gomes e Nathalia Lipovetsky 

 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun  
 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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