
3 DE MAIO DE 2017 – QUARTA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.053

Estados promovem debate nacional
O deputado Rogério Correia 
(PT) disse que os estados já 
têm começado a se mobili-
zar em torno da questão. Ele 
informou que ocorrerá em 
Porto Alegre (RS), na sexta
feira (5), um primeiro deba-
te nacional sobre o assunto e 
que a comissão extraordiná-
ria enviará representantes. O 
parlamentar concordou com 
a necessidade de economi-
zar nos gastos públicos, mas 
não acredita que seja essa a 
solução definitiva.

O presidente da comis-
são, deputado Tadeu Mar-

tins Leite (PMDB), destacou 
que o momento é de mobi-
lização. Segundo ele, a co-
missão do Congresso Nacio-
nal que vai debater o tema 
deverá ter seis deputados 
mineiros. “Foram feitas mais 
de 20 tentativas em Brasília 
para que a questão fosse re-
solvida, mas os projetos têm 
sido sistematicamente boi-
cotados”, criticou.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) disse que 
há lentidão do Congresso na 
definição da forma de repas-
se da União para os estados. 

Para ele, se isso tiver que ser 
feito pelo TCU, pode ser ne-
cessária uma nova interven-
ção judicial no processo.

“A questão tributária tem 
que ser utilizada de acordo 
com os interesses nacionais”, 
afirmou o deputado Durval 
Ângelo (PT).

Para o deputado Lafayette 
de Andrada (PSD), a Consti-
tuição de 1988 ofereceu di-
reitos, mas não criou respon-
sabilidades, o que teria pro-
vocado uma hipertrofia do 
Estado. Na sua opinião, a Lei 
Kandir quebrou os estados, 

em especial os dependentes 
de produtos primários, como 
Minas Gerais. “A União deve 
e, se pagar, dará oportunida-
de de alavancar o desenvolvi-
mento social e econômico”, 
cobrou.

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) defendeu 
que o acerto de contas é 
uma questão de estado e 
não de governo. Ele chamou 
a atenção para a importân-
cia da discussão da dívida 
pública em Minas, para 
além dos prejuízos gerados 
pela Lei Kandir.

Amortização da dívida com a União custa
R$ 400 milhões por mês a Minas Gerais

Minas Gerais paga R$ 400 
milhões todos os meses aos 
cofres federais para amortizar 
a dívida com a União. A infor-
mação é do advogadogeral 
do Estado, Onofre Alves Batis-
ta Júnior, e foi apresentada on-
tem em reunião da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União, 
que teve também a presença 
de membros do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

Segundo o advogado
geral, desde a promulgação 
da Constituição de 1988, há 
uma política de centralização 
de receitas na União, que faz 
com que 70% da arrecadação 
no País estejam concentra-
das nos cofres federais. 

Sobre a necessidade de 
um acerto de contas, Onofre 
Alves Batista Júnior explicou 
que, com a sanção da Lei Com-
plementar 87, de 1996 (Lei 
Kandir), o ICMS dos produtos 
primários e semielaborados 
deixou de ser cobrado pelos 
estados, o que afetou negati-
vamente a arrecadação deles. 
“Mais do que isso, desindus-
trializaramse os estados e 
nunca foi feita a compensação 

prevista na norma. Agora, a dí-
vida de Minas com a União es-
tá em cerca de R$ 88 bilhões, 
apesar da perda provocada 
pela Lei Kandir ser de cerca de 
R$ 135 bilhões”, afirmou. Ele 
acrescentou que já há decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) favorável aos estados.

Economia – Na opinião do 
conselheiro substituto do TCE, 
Licurgo Joseph Oliveira, a so-
lução desse descompasso nas 
contas passa por uma longa 
negociação política. Ele de-
fende, também, a importância 
da economia nos gastos pú-
blicos. “O Estado é inchado e 

sem controle no que se refere 
à produtividade dos servido-
res públicos. Seria necessária 
uma redução de pelo menos 
20% dos cargos comissiona-
dos, a demissão de servidores 
não estáveis e até de efeti-
vos cuja produtividade esteja 
comprometida”, declarou.

Guilherme Bergamini

Comissão Extraordinária de Acerto de Contas ouviu advogado-geral do Estado e conselheiro do TCE



2 • quartafeira – Assembleia Informa 3 de maio de 2017

Polícia aponta redução de casos em 2017
De acordo com o superinten-
dente de Investigações e Polí-
cia Judiciária do Estado, Már-
cio Rodrigues, as explosões de 
terminais bancários são uma 
modalidade criminosa que 
preocupa a Polícia Civil. Ape-
sar disso, ele apresentou da-
dos do primeiro trimestre de 
2017 que apontam para uma 
redução desse tipo de ocor-
rência, se comparado com o 
mesmo período em 2016.

Rodrigues disse que a 
média trimestral registrada 
no ano passado no Estado foi 
de 66 casos, enquanto no pri-
meiro trimestre de 2017 ela 
foi de 45 casos. O superinten-
dente ainda comparou o cri-
me de explosões a caixas ele-
trônicos com um novo tipo de 
cangaço, já que os criminosos 
tomam as cidades menores e 
impedem qualquer reação do 
corpo policial local.

O levantamento feito pe-
la PM e apresentado pelo de-
putado Dalmo Ribeiro Silva na 
reunião apontou que até mar-
ço de 2017 foram registradas 
38 ações dessa modalidade, o 
que também indica uma ten-
dência de redução do número 
de ataques a caixas eletrôni-
cos, concordando com os da-
dos da Polícia Civil.
Agentes penitenciários – No 
fim da reunião, agentes pe-

nitenciários falaram sobre a 
situação dos colegas contrata-
dos que estão na iminência de 
serem dispensados em virtude 
da aprovação em concurso de 
agentes efetivos. Eles cobra-
ram a ampliação do número de 
servidores no sistema prisional 
e defenderam, com o apoio do 
deputado Sargento Rodrigues, 
que a entrada dos concursados 
não interfira na manutenção 
dos agentes contratados.

COMISSÕES

Lei branda é apontada como entrave
à punição de ataques a caixas eletrônicos
O expressivo número de ex-
plosões de caixas eletrônicos 
no Estado nos últimos anos 
e a defasagem na legislação, 
no que tange à punição dessa 
modalidade criminosa, foram 
alguns dos pontos debatidos 
ontem, em audiência da Co-
missão de Segurança Pública. 
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), um dos autores 
do requerimento de reunião, 
apresentou dados relativos 
à situação da segurança no 
Estado, especialmente no 
que se refere a explosões de 
terminais bancários. Confor-
me balanço feito pela Polícia 
Militar, entre 2015 e 2016, o 
número de ataques a caixas 
eletrônicos aumentou 22%. 
Em 2015, foram registrados 
193 ataques, dos quais 173 
foram de explosões consu-
madas. Em 2016, foram 237 
casos registrados, com a ex-
plosão de 210 terminais. 

O parlamentar também ci-
tou um levantamento realiza-
do pela emissora de televisão 
EPTV, segundo o qual 94 das 
161 cidades do Sul de Minas 
foram alvo de ataques a agên-
cias nos últimos cinco anos.

O superintendente de In-
vestigações e Polícia Judiciária 
do Estado, Márcio Rodrigues, 
afirmou que um dos aspec-
tos que dificulta o combate a 
esse tipo crime é a legislação 
branda e ultrapassada. Ele fez 
um apelo para que a comis-
são encaminhe ao Congresso 
Nacional pedidos de apri-

moramento da lei, lembran-
do que tramita no Senado o 
Projeto de Lei Complementar 
Federal 24/15, que trata do 
aumento da pena para essa 
modalidade criminosa.

A defasagem da legisla-
ção relacionada ao assunto 
também foi mencionada pe-
la procuradora de justiça e 
coordenadora do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado, 
Cássia Virgínia Serra Teixei-
ra Gontijo, que acredita que 
as leis não acompanham a 
gravidade dos fatos. “Esse 
crime (de explosão de caixas 

eletrônicos) é considerado 
de furto e não de roubo. Ou 
seja, a violência não é sequer 
considerada pela legislação”, 
afirmou a procuradora.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que também é 
autor do requerimento de au-
diência, considera que os nú-
meros são preocupantes e que 
falta uma política pública séria, 
responsável e transparente. 
Ele citou dados do Sistema 
Integrado de Administração Fi-
nanceira do Estado (Siafi) que 
apontam um decréscimo no 
repasse de recursos na área da 
segurança nos últimos anos.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes e Gustavo 
Valadares, ambos do PSDB, 
também falaram sobre a 
insegurança no interior do 
Estado. “Falta uma política 
direcionada e com recursos”, 
defendeu Arantes.

O subsecretário de Esta-
do de Integração de Seguran-
ça Pública, Marcelo  Wladimir 
Correa, afirmou que a Secre-
taria de Estado de Segurança 
atua por meio de um grupo 
especializado, que trabalha 
no monitoramento, no con-
trole e na repressão desse 
tipo de delito. 

Comissão de Segurança Pública discutiu ontem os ataques a terminais bancários, sobretudo no interior

Clarissa Barçante
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Substitutivo amplia reserva de vagas
De acordo com o texto origi-
nal do PL 4.092/17, a Uemg e 
a Unimontes reservarão, em 
cada curso de graduação, pós
graduação e curso técnico de 
nível médio, percentual de 
vagas de no mínimo 45% para 
os seguintes grupos: afrodes-
cendentes, desde que caren-
tes (20%); egressos da escola 
pública, desde que carentes 
(20%); pessoas com deficiên-
cia (3%); e indígenas (2%).

No artigo 7º, a matéria 
prevê que a instituição de en-
sino que receber estudante 
com deficiência cumprirá os 
requisitos de acessibilidade 
previstos nas legislações fede-

ral e estadual em vigor. Já no 
8º, determina que cada uni-
versidade implementará pro-
jetos e programas, com cará-
ter permanente, para a oferta 
de atendimento às demandas 
acadêmicas, psicossociais e 
funcionais dos estudantes.

Também está prevista no 
projeto, no artigo 9º, a institui-
ção do Programa de Assistência 
Estudantil no âmbito das uni-
versidades, cujas modalidades 
de auxílio e respectivos valo-
res serão regulamentados por 
decreto. É estabelecido, ainda, 
que os critérios de seleção e 
concessão se darão por editais.
Novo texto – O substitutivo 

nº 1, conforme o parecer, foi 
construído com a colaboração 
do Poder Executivo e dos de-
putados Doutor Jean Freire e 
Marília Campos, ambos do PT, 
incorporando alguns elemen-
tos do sistema de reserva de 
vagas adotado nas universida-
des federais desde 2012. Des-
sa forma, ele amplia o percen-
tual geral de vagas reservadas.

O novo texto estabelece 
que as universidades, em cur-
sos de nível médio e gradua-
ção, reservarão 50% das vagas 
para alunos egressos do siste-
ma público. Desse total, 50% 
serão para negros, indígenas 
e pessoas com deficiência,  

e 50% para candidatos cuja 
renda familiar per capita seja 
inferior à definida como míni-
ma pela instituição de ensino. 

O texto do substitutivo 
traz também como novidade 
a inclusão da Fundação João 
Pinheiro entre as instituições 
de ensino contempladas pela 
reserva de vagas e pelo pro-
grama de assistência. Assim, 
a ementa proposta para o 
projeto passa a ser: “Dispõe 
sobre as políticas de demo-
cratização do acesso e de 
promoção de condições de 
permanência dos estudantes 
nas instituições de ensino su-
perior mantidas pelo Estado”.

COMISSÕES

Luiz Santana

Projeto que cria Programa de Assistência
Estudantil é considerado constitucional

Após longo período de obstru-
ção por parte de deputados 
oposicionistas, que apresen-
taram diversos requerimentos 
para adiar a votação, a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou ontem parecer 
pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei (PL) 4.092/17. 
De autoria do governador Fer-
nando Pimentel, a proposição 
trata da assistência estudantil 

em universidades públicas do 
Estado e tramita em regime 
de urgência.

A comissão acatou o pare-
cer do relator, deputado Durval 
Ângelo (PT), que apresentou o 
substitutivo nº 1. O parecer já 
havia sido distribuído em avul-
so na reunião anterior. Na re-
união de ontem, foi aprovado 
com voto contrário do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT).

Dos 11 requerimentos 
apresentados pela oposição na 
tentativa de obstruir o proces-
so, dez foram rejeitados pela 
comissão e um não foi rece-
bido, uma vez que propunha 
a prorrogação da reunião por 
mais duas horas, o que acabou 
sendo feito de ofício pelo pre-
sidente da CCJ, deputado Leo-
nídio Bouças (PMDB).

Durante a apresentação 

dos requerimentos, os depu-
tados Gustavo Valadares, Bo-
nifácio Mourão e Antonio Car-
los Arantes, todos do  PSDB, 
fizeram críticas ao governo, 
assim como o deputado Sar-
gento Rodrigues.

O PL 4.092/17 também 
recebeu cinco propostas de 
emendas, sendo três de auto-
ria da deputada Marília Cam-
pos (PT) e duas do deputado 
Elismar Prado (PDT). Todas 
foram rejeitadas pelo relator.

Durval Ângelo afirmou 
que parte do conteúdo das 
propostas de emenda da de-
putada foi contemplado no 
substitutivo nº 1. Quanto às 
demais, disse que se tratam 
de propostas de emenda so-
bre o mérito do projeto, não 
cabendo, por isso, sua apre-
sentação na CCJ.

O PL 4.092/17, que ori-
ginalmente institui o Progra-
ma de Assistência Estudantil 
na Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg) e 
na Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes) 
e trata do sistema de reserva 
de vagas nessas duas insti-
tuições, passará, ainda, pe-
las Comissões de Educação, 
Ciência e Tecnologia e de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, em 1º turno.

PL 4.092/17 foi analisado ontem em reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
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Crescimento da energia solar passa pelo
incentivo à formação de mão de obra

Instituições de ensino técnico 
e profissionalizante de Minas 
Gerais manifestaram interesse 
em oferecer cursos de capa-
citação de mão de obra des-
tinada à produção de energia 
solar fotovoltaica. A discussão 
foi tema de audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Minas e Energia.

O diretorgeral do Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais – Campus Ribeirão das 
Neves, Charles Martins Diniz, 
disse que o cenário é favorável 
ao treinamento sistematizado 
nos diversos institutos fede-
rais de todo o Estado, já que a 
perspectiva de crescimento da 
área é grande. “Temos condi-
ções e estamos prontos para 
fazer essa formação. Minas 
Gerais é o estado com o maior 
número de conexões fotovol-
taicas do Brasil, ultrapassando 
São Paulo. E até 2024 esses 
pontos podem chegar a 1,2 
milhão, sendo que a maior 
parte serão pequenas usinas e 
residências”, afirmou.

O diretor de Desenvolvi-
mento Institucional do Insti-
tuto Federal do Sul de Minas, 
Paulo Roberto Ceccon, refor-
çou que os jovens mineiros 
precisam estar preparados pa-
ra a grande expansão do mer-
cado de energia solar, respon-
sável por 70% da energia lim-
pa produzida hoje no País. “Já 
temos uma usina de energia 
solar e estamos capacitando 
nossos professores. Mas pre-
cisamos de incentivo por par-
te das empresas ou do gover-

no. Com um laboratório, nós 
teríamos condições de instalar 
cursos técnicos e de especia-
lização. Já temos as pessoas 
capacitadas; faltaria apenas o 
investimento”, declarou.

Também pediram in-
vestimentos o presidente da 
Fundação Cefet Minas, Paulo 
Eduardo Maciel Almeida, e o 
diretorgeral do Instituto Fede-
ral do Norte de Minas – Cam-
pus Montes Claros, Renato 
Afonso Cota Silva. “Buscamos 
parcerias no setor público. 
O momento é difícil, não há 
condições financeiras, e até 
sonhamos em encubar empre-
sas e promover empreende-
dorismo para quem  quisesse 
se aventurar nessa área. Mas 
a escassez de recursos é gran-
de”, afirmou Silva.

O assessor de Políticas 
Educacionais da Subsecretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
da Educação Básica, Wladimir 
Tadeu Silveira Coelho, disse 
que um ponto de partida pode 
ser o uso do ambiente escolar 
para a mobilização na busca 
por uma energia mais limpa 
por parte da sociedade. “A 
ampliação da matriz energéti-
ca nacional passa por diversos 
interesses e a escola pode ser 
mais um elemento provoca-
dor, onde essas discussões 
aconteçam”, declarou.
Demanda – O diretor Regio-
nal do Senai, Cláudio Mar-
cassa, afirmou que o curso 
profissionalizante que eles 
possuem surgiu do interesse 
da própria indústria. “Esta-
mos em funcionamento e 

com alta demanda. Fomos 
procurados por uma empresa 
paulista que vai se instalar em 
Montes Claros e estamos nos 
estruturando para atender no 
Norte de Minas e até em ou-
tros lugares do Estado. Como 
tínhamos a demanda, envia-
mos profissionais para treina-
mento em outros locais com 
know-how, para abrirmos 
curso nessa área”, explicou.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Geração Dis-
tribuída (ABGD), Carlos Alexan-
dre Frosini Evangelista, alertou 
que muitos cursos que hoje 
existem no mercado nem sem-
pre têm a preocupação com a 
qualidade do ensino que o Se-
nai demonstra. Por isso, a en-
tidade criou uma certificação 
para os profissionais da área.

Situação do mercado de energia solar fotovoltaica em Minas foi tema de audiência pública

Willian Dias

Deputados destacam importância de Minas
Autor do requerimento de 
audiência pública, o deputa-
do Bosco (PTdoB) destacou a 
importância de Minas Gerais 
no cenário nacional de gera-
ção de energia fotovoltaica e 
o fato de o mercado estar em 
franca expansão, propiciando 
grandes oportunidades de 

emprego aos jovens.
Já o presidente da co-

missão, deputado João Vítor 
Xavier (PSDB), lamentou a 
ausência, na reunião, de re-
presentantes da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, da 

Cemig e da Fundação de Am-
paro à Pesquisa (Fapemig).

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) reclamou da 
“má vontade” da Cemig em 
regularizar a situação das 
residências que instalam a 
energia solar fotovoltaica e 
do “calvário” para os consu-

midores terem acesso a essa 
tecnologia. Os equipamen-
tos ainda são importados, e 
a instalação é cara. “Temos 
uma grande oferta de sol, 
muitas horas por dia. Preci-
samos de mais incentivo para 
pequenas empresas e consu-
midores”, completou.
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ORADORES

Violência
O deputado André Quintão 
(PT) chamou de “retrocesso 
bárbaro” às agressões regis-
tradas nas últimas semanas 
contra manifestantes e mo-
radores de ocupações e de 
comunidades tradicionais. 
Ele lembrou que, na maio-
ria dos casos, a violência é 
cometida por representan-
tes do governo, como forças 

policiais. “Isso é incompa-
ravelmente pior do que as 
disputas que fazemos em 
torno das reformas. Em um 
momento de baixa credi-
bilidade das instituições e 
de recessão econômica, a 
esperança fica distante e o 
terreno fica fértil para salva-
dores da pátria, para o au-
toritarismo, para a negação 
da própria política”, disse. O 

parlamentar salientou que 
os conflitos políticos, eco-
nômicos e sociais devem ser 
resolvidos pelo diálogo no 
âmbito das instituições, e 
não pelo autoritarismo. Ele 
também criticou as reformas 
da Previdência e trabalhista, 
além de se posicionar contra 
a proposta de terceirização, 
temas em discussão no Con-
gresso Nacional.

Greve geral
Em tom de desabafo, o de-
putado Carlos Pimenta 
(PDT) abordou os últimos 
acontecimento no País. Pa-
ra ele, o grande recado da 
greve geral na última sexta
feira (28) foi de que “o povo 
não aguenta mais”. O parla-
mentar se referiu ao esgota-
mento da paciência popular 
diante da corrupção e da 

crise econômica, que pro-
voca o desemprego de 14 
milhões de pessoas. “Espero 
que os governos escutem a 
voz das ruas e proponham 
ações para promover melho-
rias de fato”, defendeu Car-
los Pimenta, criticando tam-
bém as reformas do governo 
federal. “Parem com essas 
propostas que ninguém quer 
engolir. Quem vai pagar a 

conta é o povo brasileiro”, 
resumiu. Em sua avaliação, a 
principal reforma a ser feita 
no Brasil é a tributária. “Por 
essa reforma, o governo pa-
rece não se interessar. Que-
rem é cortar a previdência 
do trabalhador”, concluiu. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) para-
benizou Carlos Pimenta pelo 
discurso.

Boicote
A ausência de parlamenta-
res em reuniões da Comis-
são de Segurança Pública foi 
um dos motes da manifesta-
ção do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). Segundo 
ele, parlamentares da base 
do governador “boicota-
ram” a reunião pela quarta 
vez consecutiva. “Nesta ter-
ça, mesmo com a presença 

de autoridades para debater 
o problema da explosão de 
caixas eletrônicos, eles não 
foram”, disse. O parlamentar 
também disse que os poli-
ciais que têm enfrentado o 
problema estão com equipa-
mentos vencidos. Sargento 
Rodrigues reclamou tam-
bém da ausência, na audiên-
cia pública, do comandante
geral da Polícia Militar, co-

ronel Helbert Figueiró. Ele 
citou, ainda, delação feita 
contra a primeiradama mi-
neira, Carolina Pimentel. O 
deputado Durval Ângelo (PT) 
fez um aparte e disse que o 
colega faz intervenções sele-
tivas. Ele ressaltou que gra-
ves são também as delações 
contra os senadores Aécio 
Neves e Antonio Anastasia, 
ambos do PSDB.

PL sobre devolução de valor de matrícula
recebe parecer favorável de comissão

O Projeto de Lei (PL) 1.356/15, 
do deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT), recebeu ontem 
parecer favorável em 1º turno 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. A propo-
sição, em sua forma original, 
obriga os estabelecimentos 
de ensino superior a devolver 
integralmente valores pagos 
de matrícula a alunos que, 
antes do início das aulas, de-
sistam de frequentar o curso 
em que se inscreveram.

O relator e presidente da 
comissão, deputado Roberto 
Andrade (PSB), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 

Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, e pela rejeição do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O texto alterado propõe que 
a instituição retenha 5% do 
valor da matrícula, para co-
brir custos administrativos, e 
faça a devolução no máximo 
em 10 dias após a solicitação 
do estudante. 

O autor do projeto argu-
menta que a antecedência 
excessiva da aplicação de 
provas acaba por induzir o 
vestibulando a se matricular 
de forma antecipada na pri-
meira universidade em que 
tiver sido aprovado, o que po-

de acarretarlhe prejuízo caso 
seja aprovado em outro es-
tabelecimento e não tenha o 
valor da matrícula devolvido. 

O projeto vai agora à Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).
Energia solar – Também em 
1º turno, a comissão opinou 
pela aprovação, em sua for-
ma original, do PL 3.310/16, 
do deputado Gil Pereira (PP), 
que acrescenta parágrafo ao 
artigo 4º da Lei 11.396, de 
1994, a qual cria o Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento 
Socioeconômico. O relator 
foi o deputado Braulio Braz 
(PTB). O projeto passa a per-

mitir que o fundo financie a 
implantação de sistemas de 
microgeração e minigeração 
distribuída de energia elétri-
ca de fonte solar fotovoltaica 
em cooperativas e empresas 
de pequeno porte. O projeto 
também vai à FFO.
Abastecimento – Outro proje-
to que teve parecer favorável 
de 1º turno foi o PL 2.723/15, 
do deputado Gilberto Abra-
mo (PRB), que proíbe a conti-
nuação do abastecimento de 
veículos após o acionamen-
to da trava de segurança da 
bomba do posto de combustí-
veis. A proposição já pode ser 
analisada pelo Plenário.

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
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) – 

discutir e votar parecer sobre a Mensagem 232/17 (turno único), do 
governador Fernando Pimentel, que encaminha exposição de motivos 
da Secretaria de Fazenda relativa à concessão de regime especial de tri-
butação aos setores de fabricação de material hidráulico e de cigarros.

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 

sobre 46 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 2.045/15 (1º 
turno), do deputado Felipe Attiê, que dispõe sobre a destinação de porcen-
tagem das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação po-

pular a famílias monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre duas 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 de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

proposições que dispensam Plenário
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) – discutir e votar proposições da 

comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti
 1h  Panorama – Guerra na Síria 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (15/12) – Plano Ambiental 

Territorial Kaxixó, em Martinho Campos 
 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a politica de cotas, com 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Via Justiça – Terceirização 
 7h Zás – Cantor Tadeu Franco 
	 7h30	 #Confirma
 8h  Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Epilepsia
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun
 13h Mundo Político

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programas no PPAG

 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 – Epilepsia 
 20h Documentário Diálogos Possíveis 
	20h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(28/3) – Convidados 
 21h Assembleia Debate – Índios 
 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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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 
PúblicoPrivadas. 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


