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Segundo conselho de secretários, Estado
deve R$ 1,5 bilhão em repasses da saúde

Deputados defendem mudança de prioridade
financeira, mas, para ele, o 
problema não é só a falta de 
dinheiro. Ele criticou o gran-
de volume de exames desne-
cessários, o que acaba sobre-
carregando o Sistema Único 
de Saúde (SUS), e defendeu 
a busca de soluções alterna-
tivas, como, por exemplo, as 
emendas parlamentares.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) afirmou 
que o Sul de Minas também 
está com o atendimento à 
saúde comprometido.

tá. Entretanto, ele considerou 
que a falta de prioridade não 
acontece só em Minas Gerais, 
mas no Brasil como um todo.

O vice-presidente da co-
missão, deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD), falou sobre 
a agonia enfrentada pelos pa-
cientes e pelos profissionais 
da saúde. Para ele, essa área 
não é priorizada em nenhuma 
esfera de governo no Brasil.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) reconheceu que 
a saúde passa por uma crise 

las quais os municípios do Vale 
do Rio Doce estão passando.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), condenou a falta 
de transparência do governo 
estadual referente às finanças 
públicas. Ele lamentou, ainda, 
a ausência de representante 
do governo na audiência.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) lembrou que 
a saúde é um direito básico e 
que não há como a situação 
continuar da forma como es-

Deputados presentes à reu-
nião de ontem defenderam 
que a saúde seja priorizada no 
repasse de recursos públicos. 
Antônio Jorge reconheceu que 
há um desarranjo fiscal no País 
e que a situação financeira do 
Estado é grave, mas enfatizou 
que é preciso eleger priorida-
des e a saúde deve ser uma 
delas. O deputado Bonifácio 
Mourão disse que a saúde em 
Minas Gerais vive um momen-
to muito grave. Ele destacou, 
sobretudo, as dificuldades pe-

Guilherme Bergamini

Comissão de Saúde debateu o impacto, nos municípios, do atraso das verbas estaduais do setor

Ederson Alves da Silva.
Também participaram da 

audiência representantes das 
Prefeituras de Belmiro Bra-
ga, Leopoldina, Itamarati de 
Minas, Contagem, Nazareno 
e Brasília de Minas. Eles fala-
ram sobre as dificuldades en-
frentadas para receber os re-
passes do governo estadual.

o passivo do Estado seria de 
cerca de R$ 400 milhões.

“Precisamos saber de fa-
to quanto Minas Gerais deve 
para a saúde. Temos que sen-
tar com o governo e conversar 
para tentar estabelecer um 
cronograma de pagamentos”, 
declarou o vice-presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, 

ção das Santas Casas e Hos-
pitais Filantrópicos de Minas 
Gerais (Federassantas), Kátia 
de Oliveira Rocha, defendeu 
uma intervenção federal em 
Minas Gerais, diante da falta 
de planejamento do governo 
estadual para resolver a si-
tuação. Ela acrescentou que, 
só em relação aos hospitais, 

O Estado tem uma dívida de 
mais de R$ 1,5 bilhão com 
os municípios mineiros, no 
que diz respeito a repasses 
atrasados de recursos para 
a saúde. A informação cons-
ta de relatório do Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais 
 (Cosems-MG). O 1º-secre-
tário da entidade, Eduardo 
Luiz da Silva, cobrou ontem 
a regularização desses paga-
mentos, em audiência públi-
ca realizada pela Comissão 
de Saúde da ALMG. “Faltam 
recursos no SUS, mas, em 
Minas Gerais, chegamos ao 
ponto de não ter mais repas-
se”, afirmou.

Segundo os autores do 
requerimento de audiência, 
deputados Bonifácio Mourão 
(PSDB) e Antônio Jorge (PPS), 
do total de verbas atrasadas, 
parte expressiva se refere a 
recursos federais repassados 
ao Estado e que deveriam 
ser transferidos para os mu-
nicípios. O 1º-secretário do 
Cosems-MG frisou que os 
gestores municipais estão en-
frentando grandes dificulda-
des para gerir a saúde. 

A presidente da Federa-
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Livro aborda educação em direitos humanos

Atrasos do governo do Estado ameaçam 
funcionamento de Apacs em Minas Gerais

Lançamento foi em reunião no Salão Nobre da ALMG

Audiência teve representantes de 35 Apacs que atuam em Minas

Sarah Torres

Ricardo Barbosa

passa por um momento muito 
técnico e é preciso que ela vol-
te a exercer o papel de trans-
formar o olhar das pessoas e 
de ensinar o cuidado com o 
outro e o respeito à dignidade 
humana. “No caso do Direito, 
a educação é muito pouco 
humana, estando voltada ba-
sicamente apenas para a me-
morização de leis e de códigos. 
Nesse contexto, é difícil que os 
juízes, ao se debruçarem so-
bre um processo, enxerguem 
as pessoas”, afirmou.

O secretário de Estado 
de Direitos Humanos, Parti-
cipação Social e Cidadania, 
Nilmário Miranda, destacou 
a importância de se mudar a 
cultura e a cabeça dos brasi-
leiros no que tange aos direi-
tos humanos.

obra reúne artigos desenvolvi-
dos pela equipe de professores 
e alunos do curso de aperfeiçoa-
mento a distância em direitos 
humanos Paideia Jurídica na 
Escola, da UFMG.

O autor do prefácio do 
livro e também do requeri-
mento de audiência, deputa-
do Durval Ângelo (PT), disse 
que a escola tem um papel 
fundamental ao preparar pa-
ra a cidadania e o trabalho e 
também ao formar os alunos 
para viver em sociedade. Na 
opinião do parlamentar, a in-
tolerância e o preconceito na 
sociedade estão aumentan-
do, o que demonstra a neces-
sidade das reflexões promo-
vidas pelo livro.

A professora Marcella Go-
mes destacou que a educação 

a eficiência do método e fize-
ram um apelo ao governador 
para que trate as Apacs como 
prioridade, apesar da crise.

Os deputados Arnaldo 
Silva (PR) e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) se disseram 
parceiros das Apacs e suge-
riram que sejam destinadas 
mais emendas parlamentares 
para a manutenção do que já 
existe e para a ampliação do 
método. “A obra é uma ponte 
entre o sistema prisional e a 
sociedade”, completou o de-
putado Bosco (PTdoB).

deve ser sanado em breve. 
Diversos parlamentares 

apontaram que o método Apac 
é o único caminho para a res-
socialização e a humanização 
dos presos. O deputado Durval 
Ângelo lamentou que existam 
dificuldades para a continui-
dade de algumas obras das 
Apacs, tendo em vista o atraso 
nos repasses dos convênios. 

Os deputados Lafayette 
de Andrada (PSD), Doutor 
Jean Freire (PT), Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) valorizaram 

to. O lançamento foi durante 
audiência da Comissão de Di-
reitos Humanos.

Organizado pelas professo-
ras Mariah Brochado, Marcella 
Gomes e Nathalia Lipovetsky, a 

Foi lançado na noite de ter-
ça-feira (2), no Salão Nobre 
da ALMG, o volume 2 do li-
vro Educação para direitos 
humanos: diálogos possíveis 
entre a pedagogia e o Direi-

juiz e representante do TJMG, 
Luiz Carlos Resende Santos, 
sugeriu a formação de um ga-
binete de crise no órgão, com 
a participação do Executivo, 
da ALMG, da Fbac, do Minis-
tério Público e da Defensoria 
Pública. Ainda durante a audi-
ência, foi agendada a primei-
ra reunião do gabinete para 
amanhã (5).

O governo do Estado in-
formou que busca uma solu-
ção para regularizar os repas-
ses. “A dificuldade financeira 
é a causa dos atrasos, apesar 
de as Apacs serem prioridade. 
No início do ano, foi repas-
sado apenas metade do pre-
visto, mas o restante deverá 
ser feito nos próximos dias”, 
anunciou o secretário adjunto 
de Estado de Administração 
Prisional, Robson Lucas da Sil-
va, que defendeu as Apacs. 

O diretor de Custódia Al-
ternativa da Secretaria de Es-
tado de Administração Prisio-
nal, Mateus Cunha, também 
confirmou que a pasta está 
fazendo os ajustes necessários 
e que o problema dos atrasos 

Representantes de 35 Asso-
ciações de Proteção e Assis-
tência ao Condenado (Apacs) 
no Estado cobraram do Poder 
Executivo providências para 
que sejam entregues os re-
passes atrasados dos convê-
nios que mantêm o trabalho 
das entidades. Eles participa-
ram ontem de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos sobre o assunto. O 
debate atendeu a pedido do 
deputado Durval Ângelo (PT).

O presidente da Fraterni-
dade Brasileira de Assistência 
aos Condenados (Fbac), Val-
deci Antônio Ferreira, desta-
cou que, atualmente, existem 
mais de 60 Apacs no Estado 
em diferentes estágios de 
implantação. Ele disse que 
a sobrevivência delas está 
condicionada ao apoio do go-
verno estadual e do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). “Minas é exemplo no 
que se refere à recuperação 
de presidiários por meio do 
método, mas o momento é 
preocupante”, alertou. 

Diante dessa realidade, o 
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Novo programa preocupa comunidades
terapêuticas, que reivindicam recursos

Falta convergência nas políticas públicas 
também setores como saúde 
e cultura, conforme teria fi-
cado demonstrado, pela ma-
nhã, em audiência pública da 
Comissão de Saúde.

Impossibilitado de com-
parecer à reunião devido  
a compromissos partidários 
em Brasília (DF), o deputado 
Léo Portela telefonou para o 
presidente da comissão, des-
culpando-se de viva voz com 
os participantes e desejando 
que o debate tivesse resulta-
dos positivos.

(PTB) louvou a iniciativa de 
elaboração do edital por parte 
da subsecretária, mas criticou 
o baixo orçamento, salien-
tando que, com verbas tão 
reduzidas, não será possível 
atender à demanda. “As co-
munidades terapêuticas não 
são reconhecidas nem valori-
zadas por nenhum governo”, 
lamentou.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) criticou a falta 
de recursos financeiros, que, 
de acordo com ele, atinge 

mando que não se faz polí-
tica pública apenas com boa 
vontade. “Existem coisas que 
a sociedade faz muito melhor 
que os governos. É o caso 
das comunidades terapêu-
ticas, formadas por pessoas 
emocionalmente envolvidas. 
Financiar a sociedade civil 
não é favor. O terceiro setor 
tem que responder a balizas 
legais e éticas, mas deve, sim, 
ser financiado pelos gover-
nos”, afirmou.

O deputado Dilzon Melo 

A falta de convergência de po-
líticas públicas entre os diver-
sos setores do Estado, como 
saúde, defesa, segurança e 
assistência social, foi uma das 
críticas do deputado Antônio 
Jorge (PPS), que conduziu a 
reunião. Segundo ele, essa 
deficiência já se manifestava 
no governo anterior, quando 
foi titular da pasta de Saúde, e 
permanece no atual governo. 

Antônio Jorge defendeu 
também a liberação de mais 
recursos para o setor, afir-

Guilherme Dardanhan

Comissão ouviu, em audiência, projetos do governo do Estado para a política sobre drogas

governo tenha fechado as por-
tas para as empresas privadas 
que ajudavam as entidades.

O coordenador da comu-
nidade terapêutica da asso-
ciação Missão Maria de Na-
zaré, Matheus Henrique Dias, 
defendeu a elaboração de 
leis que assegurem políticas 
de Estado e não de governo, 
com transparência e critérios 
objetivos.

“O edital não é o melhor, 
mas é um avanço para que 
outras comunidades possam 
participar”, afirmou o presi-
dente da comunidade Casa 
Dia, Rui Faria.

Entre os críticos ao trabalho 
da subsecretária estava o ex-
-subsecretário e atual chefe 
de gabinete do deputado Léo 
Portela (PRB), Thiago Miller 
Lima Batista.

Jonathan Martins, re-
presentante da comunida-
de terapêutica Adequar, de 
Betim, confirmou que várias 
entidades estavam sem rece-
ber pagamento antes mesmo 
da posse de Patrícia Rocha e 
considerou um grande avanço 
mais do que dobrar o número 
de entidades atendidas e dar 
oportunidade a outras. La-
mentou, porém, que o atual 

atendimento, 12 para preven-
ção e 12 para reinserção.

Contudo, admitiu a sub-
secretária, o orçamento para 
o atendimento das comuni-
dades terapêuticas é muito 
baixo, tendo caído de R$ 14 
milhões, na administração 
anterior, para R$ 11 milhões, 
já contabilizados R$ 2 mi-
lhões de emendas parlamen-
tares. Ao ser questionada so-
bre o atraso nos repasses de 
recursos por parte do gover-
no para as entidades, Patrícia 
Rocha afirmou que, ao assu-
mir, várias delas já estavam 
sofrendo com o problema. 

Críticas à partidarização e à 
disputa política, bem como 
à falta de convergência de 
políticas públicas entre os di-
versos setores do Estado e à 
carência de recursos e de cri-
térios claros e definidos para 
a assistência às comunida-
des terapêuticas, marcaram 
audiência pública realizada 
ontem pela Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas. 

Destinada a debater o pro-
grama Minas Acolhe, a reunião 
teve como principal convidada 
a subsecretária de Políticas 
sobre Drogas da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, 
Patrícia Magalhães Rocha, que 
ouviu as reivindicações, quei-
xas e sugestões de coordena-
dores e representantes de co-
munidades terapêuticas.

Há menos de seis meses 
à frente da subsecretaria, mas 
com experiência também 
no governo anterior, Patrícia 
Rocha explicou que o Minas 
Acolhe ainda está em fase de 
elaboração, com perspectiva 
de ser implementado até o 
fim do ano. A montagem do 
programa foi acompanhada 
por um edital, de forma a am-
pliar o número de entidades 
conveniadas. Anteriormente, 
disse, apenas 22 comunida-
des eram atendidas; com o 
edital, esse número sobe pa-
ra mais de 50, sendo 30 para 
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Projeto sobre datas pode ir a Plenário

Proposição recebeu parecer da Comissão de Administração

Sarah Torres

a realização de consultas ou 
audiências públicas com os 
segmentos envolvidos.

zar esse tipo de proposição. 
Assim, optou por adotar o 
modelo federal, que admite 

de 190 datas comemorativas 
em Minas Gerais. Na opinião 
dele, o número demonstra que 
pode estar ocorrendo banali-
zação do sentido da criação de 
datas comemorativas no Es-
tado. Segundo o PL 3.876/16, 
um dos critérios para definir as 
datas a serem instituídas por 
lei será a realização de consul-
tas e audiências públicas. 

O substitutivo nº 1 tem 
como objetivo corrigir algu-
mas impropriedades no texto. 
A emenda nº 1 retira a exigên-
cia de realizar consultas e au-
diências antes dos projetos. 
O relator entende que essa 
determinação pode inviabili-

Está pronta para análise do 
Plenário o Projeto de Lei (PL) 
3.876/16, do deputado Antô-
nio Jorge (PPS), que fixa crité-
rios para instituição de datas 
comemorativas no Estado. A 
matéria recebeu ontem pare-
cer de 1º turno pela aprova-
ção, em reunião da Comissão 
de Administração Pública. O 
relator, deputado Dirceu Ri-
beiro (PHS), opinou pela apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 1 da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), com a 
emenda nº 1, que apresentou.

O deputado Antônio Jor-
ge ressaltou que, entre 1947 
e 2014, foram aprovadas mais 

Políticas culturais serão debatidas
sumidor e do Contribuinte. O 
requerimento é de autoria do 
deputado Felipe Attiê (PTB).

Na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, foi aprovada au-
diência sobre licenciamento 
ambiental e fiscalização de 
barragens de rejeitos, a reque-
rimento de todos os membros 
da comissão.

com a Comissão de Segurança 
Pública sobre a segurança no 
campo. De acordo com o par-
lamentar, a ação de crimino-
sos vem se tornando cada vez 
mais frequente na zona rural.

A extinção da franquia 
obrigatória de bagagem des-
pachada pelas companhias 
aéreas será discutida pela 
Comissão de Defesa do Con-

A Comissão de Participa-
ção Popular vai debater, entre 
outras coisas, a violência se-
xual contra crianças e adoles-
centes, por solicitação do depu-
tado Doutor Jean Freire (PT). 

A Comissão de Agropecuá-
ria e Agroindústria aprovou, 
entre outros, requerimento 
do deputado Roberto Andra-
de (PSB) de reunião conjunta 

As comissões da Assembleia 
Legislativa aprovaram ontem 
diversas audiências públicas. 
As políticas culturais em Mi-
nas e a atuação dos órgãos 
governamentais do setor se-
rão tema de audiência da Co-
missão de Cultura, a requeri-
mento dos deputados Bosco 
(PTdoB), Glaycon Franco (PV) 
e Carlos Pimenta (PDT). 

FFO dá aval a tributação especial 
de cigarros e material hidráulico 

Comissão analisou mensagem do governador sobre benefícios fiscais

Clarissa Barçante

benefício fiscal não previsto 
em lei complementar ou em 
convênio celebrado no âmbi-
to do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz).

Segundo o relator, os dois 
setores se enquadram na situa-
ção, tendo a mensagem de-
monstrado a necessidade da 
concessão do regime especial 
de tributação para ambos. O 
relator frisa, ainda, que a aná-
lise para a concessão do regi-
me especial pode resultar em 
cargas tributárias diversas, por 
considerar, além do benefício 
oferecido à empresa por outro 
estado, também o seu impac-
to sobre a produção mineira e 
a receita tributária do Estado.

benefício aos dois segmen-
tos foi encaminhado à análise 
da  ALMG por meio da Men-
sagem 232, do governador 
Fernando Pimentel. O relator, 
deputado Carlos Henrique 
(PRB), concluiu pela confir-
mação do regime especial 
por meio de projeto de reso-
lução (PRE) apresentado em 
seu parecer e que tramitará 
em turno único, com delibe-
ração na própria comissão.

O governador justifica 
que o art. 225 da Lei 6.763, 
de 1975, que consolida a le-
gislação tributária do Estado, 
faculta a adoção de medidas 
de proteção caso outra uni-
dade da federação conceda 

recebeu ontem parecer pela 
ratificação, em reunião da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) 
da Assembleia Legislativa. O 

Regime especial de tributa-
ção concedido pelo governo 
do Estado para a fabricação 
de cigarros e de material hi-
dráulico, exceto plásticos, 



4 de maio de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 5

ORADORES
Segurança 1
A ação de uma quadrilha 
de assaltantes de banco no 
município de Jacuí (Sul de 
Minas), na madrugada de 
quarta-feira (3), foi o princi-
pal tema abordado pelo de-
putado Antonio Carlos Aran-
tes  (PSDB). A quadrilha tinha 
entre 15 e 20 integrantes 
armados. Foram dinamita-
das agências dos Correios, do 

Banco do Brasil e do Sicoob. 
Também foram assaltados 
um posto de combustíveis 
e uma loja. O deputado co-
brou mais investimentos do 
Estado em segurança. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) lembrou 
levantamento realizado pela 
emissora EPTV, afiliada da 
Rede Globo, segundo o qual 
quase 60% das cidades da 

região Sul de Minas sofreram 
ataques a agências bancárias 
nos últimos cinco anos. O da-
do foi divulgado em reunião 
realizada pela Comissão de 
Segurança Pública da ALMG, 
na terça-feira (2), que deba-
teu o aumento desse tipo de 
crime no interior do Estado. 
Antonio Carlos Arantes criti-
cou a ausência da Polícia Mi-
litar na reunião.

Segurança 2
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) ponderou que os 
parlamentares podem fazer 
críticas construtivas ao go-
verno, mas devem também 
reconhecer os avanços e 
apontar soluções. “A situa-
ção é de crise. Partidarizar 
qualquer política pública é 
um erro”, declarou. Ele citou 
episódios de violência ocorri-

dos em cidades dos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri e 
afirmou que, após a implan-
tação de algumas medidas, 
não houve novas ocorrências 
nos dois últimos meses. En-
tre essas medidas, o deputa-
do listou o policiamento com 
helicóptero e a criação de 
uma força-tarefa, o que con-
tribuiu para a prisão de duas 
quadrilhas. Em apartes, a de-

putada Rosângela Reis (Pros) 
e o deputado Bosco (PTdoB) 
comemoraram a formatura 
de novos soldados da Polícia 
Militar. Outro tema tratado 
por Doutor Jean Freire foi a 
adoção de fila única para ci-
rurgias eletivas no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ele 
pediu apoio para projeto de 
lei de sua autoria que cria o 
mesmo sistema em Minas.

Saúde
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) cobrou a quitação 
de uma dívida do Estado com 
os municípios, relativa a re-
passes atrasados para a saú-
de. A dívida foi estimada em 
R$ 1,5 bilhão pelo Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais 
(Cosems-MG). “Governador 
Valadares tem R$ 62 milhões 

a receber, Montes Claros 
tem R$ 102 milhões e Belo 
Horizonte, R$ 400 milhões”, 
cobrou. Enquanto isso, se-
gundo ele, Governador Va-
ladares sofre com os casos 
de chikungunya, que já cor-
respondem a 60% do total 
de ocorrências da doença no 
Estado. O deputado também 
criticou a intenção do gover-
no estadual de criar fundos 

imobiliários que, em sua ava-
liação, vendem o patrimônio 
do Estado sem nem mesmo 
identificar devidamente os 
imóveis negociados. Essa 
iniciativa, para o parlamen-
tar, faz lembrar uma decisão 
anterior do atual governo, 
a de utilizar recursos de de-
pósitos judiciais, manobra 
questionada no Supremo Tri-
bunal Federal.

PLENÁRIO

PL do governador que cria fundos 
segue para as comissões de mérito

galidade da Mesa da  ALMG, 
chancelada pelo Colégio de 
Líderes”.

O deputado André Quin-
tão (PT) ponderou que o 
Parlamento se enfraquece 
ao judicializar questões que 
dizem respeito ao seu pró-
prio trabalho. O acordo de 
líderes, segundo ele, buscou 
a razoabilidade e o respeito 
aos novos integrantes das co-
missões.

André Quintão afirmou 
que, apenas para atender os 
requerimentos já aprovados, 
a ALMG teria que fazer entre 
seis e sete audiências por dia, 
de segunda a sexta-feira, in-
clusive no interior. 

formulada anteriormente pe-
lo deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). O questionamen-
to do parlamentar foi sobre 
acordo de líderes da ALMG 
que estabeleceu a necessi-
dade de ratificação, pelas 
comissões, de requerimentos 
aprovados no biênio anterior.

Sargento Rodrigues ques-
tionou se um acordo de líde-
res poderia alterar os efeitos 
de um processo de votação 
de uma proposição e, ainda, 
se poderia alcançar fatos pas-
sados. Ele classificou a res-
posta como genérica e afir-
mou que ingressará com um 
mandado de segurança con-
tra o que considera uma “ile-

ria de Plenário de ontem.
O PL 4.135/17 tramita 

em 1º turno, em regime de 
urgência, a pedido do gover-
nador. Com isso, passado o 
prazo regimental de cinco 
dias para parecer da CCJ, a 
proposição é analisada em 
reunião conjunta das comis-
sões de mérito, que têm dez 
dias para emitir parecer. O 
projeto foi recebido na CCJ 
no dia 6 de abril.
Questão de ordem – Também 
em Plenário, o deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), que 
presidia a Reunião Ordinária, 
leu decisão da Presidência 
que considerou “improce-
dente” questão de ordem 

O Projeto de Lei (PL) 4.135/17, 
de autoria do governador e 
que trata da criação de fun-
dos estaduais de incentivo e 
investimento, será remetido 
às Comissões de Administra-
ção Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
sem a análise prévia de cons-
titucionalidade. A Presidên-
cia da ALMG deferiu reque-
rimento do presidente da 
Comissão de Administração 
Pública, deputado João Ma-
galhães  (PMDB), que alega 
que a comissão anterior, de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
perdeu prazo para emitir pa-
recer. A decisão foi comunica-
da durante a Reunião Ordiná-



6 • quinta-feira – Assembleia Informa 4 de maio de 2017

ACONTECE HOJE
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 IV) – 
discutir e votar proposições da comissão

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Cristão Crescer, de Belo 
Horizonte

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 

e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência (Plenarinho I) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Epilepsia 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (16/11) 

– Experiência uruguaia de legalização da maconha 
 4h45 Palestra – Escola, mídia e redes sociais, com Shirley Rezende e 

Juliana Batista
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 

aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO
 6h30 Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saúde no trabalho
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Imigração 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 

aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Saúde no trabalho
 20h Geração – Vida leve, com Leila Ferreira
 20h30 Propaganda política 
 20h35 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Sílvia Capanema e Esther Solano 
 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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