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Comissão de Proteção dos Animais é recriada
A Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais, 
que funcionou na ALMG de 
2015 a 2016, foi recriada por 
decisão da Mesa da Assem-
bleia, lida ontem na Reunião 
Ordinária de Plenário. A co-

missão terá vigência de um 
ano, prorrogável por mais 
um. A Mesa justifica a deci-
são de recriá-la pela neces-
sidade de aprimorar a legis-
lação protetora dos animais 
e ampliar os debates sobre 

implicações éticas de seu uso 
pelos humanos. 

Foram designados mem-
bros efetivos da comissão 
extraordinária os deputados 
Noraldino Júnior (PSC), Ge-
raldo Pimenta (PCdoB), Elis-

mar Prado (PDT), Leandro 
Genaro (PSD) e Iran Barbosa 
(PMDB). Os suplentes são 
os deputados Antônio Jorge 
(PPS), André Quintão (PT), Ti-
to Torres (PSDB), Fred Costa 
(PEN) e Ulysses Gomes (PT).

Parlamentares criticam possível retorno
dos voos de grande porte à Pampulha

Deputados da Assembleia 
Legislativa se posicionaram 
contrariamente ao retorno de 
voos de grande porte ao Aero-
porto da Pampulha, em Belo 
Horizonte, durante visitas ao 
local e também ao Aeroporto 
Internacional de Confins, na 
Região Metropolitana. “O que 
é preciso pensar é em como 
reduzir o tempo de desloca-
mento até Confins; não pode-
mos retroceder nas conquis-
tas, temos é que avançar”, 
declarou o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB), que reque-
reu as visitas. O objetivo foi 
avaliar as condições de cada 
aeroporto diante da possibi-
lidade de reabrir a Pampulha 
para os voos maiores.

Os deputados Roberto 
Andrade (PSB), presidente da 
comissão, e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) também foram 
aos dois aeroportos e critica-
ram a proposta de mudança 
dos voos na Pampulha. 

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) analisa 
a medida. Quatro diretores 
já se pronunciaram favora-
velmente à volta dos voos 
de grande porte, mas o di-
retor-presidente pediu vistas 
do processo. “Enviamos um 
documento com algumas co-
locações para serem avalia-
das”, afirmou Paulo Rangel, 
presidente da concessionária 
de Confins, a BH Airport. Ele 
é contrário à proposta de mu-
dança. Segundo Rangel, isso 

reduziria a conectividade do 
Aeroporto Internacional, ou 
seja, a possibilidade de voos 
de outros estados e do inte-
rior de Minas Gerais abaste-
cerem os voos internacionais 
que saem de Confins. Ele dis-
se que 65% da ocupação des-
ses voos internacionais são 
provenientes das conexões. 

No Aeroporto da Pampu-
lha, os deputados foram rece-
bidos pelo superintendente 
em exercício, Hélio Cardoso. 
Segundo ele, o plano é ter 
155 voos semanais, três por 
hora. O número é bem menor 
do que em outras ocasiões, 
quando a Pampulha chegou 

a ter 140 voos diários. O ge-
rente de Negócios Comerciais 
da Infraero, José Lúcio Rocha, 
disse que o prejuízo do aero-
porto, que atualmente opera 
apenas com voos pequenos, 
em sua maioria não comer-
ciais, foi de quase R$ 30 mi-
lhões em 2016. Questionado 
sobre enchentes que já ocor-
reram no local, ele disse que 
uma barragem já foi construí-
da, e este ano já não foram 
registrados problemas. 

Moradores da região da 
Pampulha estiveram presen-
tes e também se manifesta-
ram contrariamente ao retor-
no dos voos maiores à Pam-

pulha. “A Anac está levando 
em conta a pista e questões 
técnicas, mas não está ava-
liando a parte ambiental”, 
disse Rogério Miranda, da 
Associação de Moradores do 
Bairro Jaraguá. As maiores re-
clamações são com relação à 
poluição sonora e do ar. O ta-
xista Ronan de Oliveira Pires, 
que trabalha em frente ao 
terminal, pediu o retorno dos 
voos de grande porte e disse 
que o aeroporto está ocioso.

Os parlamentares que 
participaram da visita preten-
dem visitar a Anac e o Minis-
tério dos Transportes, em Bra-
sília, para discutir o assunto. 

Em Confins, deputados conversaram com representantes da concessionária BH Airport

Guilherme Bergamini
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Endividados, produtores rurais do Sul
de Minas pedem socorro em audiência

Infraestrutura de produção 
precária, preços que não co-
brem os custos, dívidas que 
se acumulam nos bancos e 
falta de crédito. Esses são al-
guns dos problemas que afe-
tam os horticultores do Sul de 
Minas, em especial aqueles 
que se dedicam à produção 
de morango, batata e bró-
colis. O assunto foi discutido 
ontem, em audiência pública 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. 

Segundo a Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater), a maior 
parte desses produtores são 
agricultores familiares. Só a 
cultura do morango no Sul de 
Minas, que acumula 50 anos 
de história, reúne mais de 17 
mil produtores e foi respon-
sável por R$ 3,7 bilhões do 
PIB mineiro no ano passado, 
segundo dados apresentados 
pelo deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), autor do reque-
rimento de audiência.

Segundo o parlamentar, 
cada cultura tem seu dra-
ma particular. De alto inves-
timento, o preço médio de 
R$ 4 a caixa de morango não 
cobre os custos de produção. 
Problema semelhante é en-
frentado pelos produtores 

de batata, cujo preço médio 
caiu 57% nesta safra, em que 
a saca vem sendo comerciali-
zada por, no máximo, R$ 30. 
Já o que restou da produção 
de brócolis na região após os 
efeitos nocivos de uma super-
produção teve quase perda 
total em função das chuvas.

“Essas situações impossi-
bilitam os produtores de hon-
rar seus compromissos, o que 
faz necessários a prorrogação 
dos débitos e novos créditos 
de custeio”, disse Dalmo Ri-
beiro Silva. Na avaliação do 
deputado, essas situações 
exigem medidas sobretudo 
do Banco do Brasil, responsá-
vel por 62% do crédito agrário 
no País. Na reunião, não foi 
apresentada uma estimativa 
do montante das dívidas dos 
produtores do Sul de Minas.

O parlamentar fez ain-
da um apelo ao Governo do 
Estado pela regulamenta-
ção da Lei 20.619, de 2013, 
resultado de projeto de sua 
autoria que criou o Polo de 
Incentivo à Cultura do Mo-
rango no Sul de Minas.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) e Car-
los Pimenta (PDT) também 
se solidarizaram com as quei-
xas apresentadas na reunião. 

“Precisamos de politicas pú-
blicas e de um planejamento 
global do começo ao fim”, 
apontou Arantes.
Problemas interligados – Cou-
be a Demétrios Tadeu Padilha, 
produtor rural e secretário de 
Agricultura e Meio Ambien-
te do município de Senador 
Amaral, a cidade mais alta de 
Minas (1.505 metros de altitu-
de), de clima frio, propício ao 
cultivo de morango, fazer um 
resumo de todos os problemas 
enfrentados pelo setor, quase 
todos interligados. Fazem par-
te da lista o endividamento, a 
burocracia bancária, a desca-
pitalização dos produtores, a 

falta de assistência técnica e 
as condições sociais precárias. 
“Nós queremos quitar nossas 
dividas, mas precisamos de 
condições mínimas para fazer 
isso”, declarou o produtor.

O gerente regional do 
Mercado Agro do Banco do 
Brasil, José Walter do Amaral, 
reconheceu que existem pro-
blemas, mas alegou que a ins-
tituição tem se esforçado para 
aprimorar o relacionamento 
com os produtores. Segundo 
ele, o banco tem atualmen-
te R$ 16 bilhões em crédito 
agrário em Minas, sendo R$ 1 
bilhão somente na região de 
Varginha (Sul).

Ministro recebe título de cidadão mineiro
O ministro da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, Marcos 
Antônio Pereira, recebeu o 
título de cidadão honorário 
de Minas Gerais, em Reunião 
Especial de Plenário realizada 
na noite de segunda-feira (8) 
pela Assembleia Legislativa. A 
homenagem atendeu a reque-
rimento do deputado Gilberto 
Abramo (PRB). Ele entregou 
ao ministro o título de cidadão 
honorário, juntamente com o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB).

Gilberto Abramo desta-

cou as contribuições do mi-
nistro para o crescimento do 
País e do Estado e disse que 
a homenagem é um agrade-
cimento por seu trabalho. 

Marcos Antônio Pereira 
nasceu em Linhares (ES). Ele é 
advogado especialista em direi-
to e processo penal, professor 
universitário e presidente na-
cional licenciado do PRB. Tam-
bém já foi dirigente das Redes 
Mulher e Record de Televisão. 
Em 12 de maio, Pereira assu-
miu o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços.

Ricardo Barbosa

Parlamentares se solidarizaram com o drama dos agricultores

Willian Dias 
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Detran descumpre lei que descentraliza
exames para pessoas com deficiência

Em audiência pública reali-
zada ontem, parlamentares 
cobraram do Estado cumpri-
mento da lei, investimentos 
e alternativas que garantam 
a regionalização dos exa-
mes para pessoas com defi-
ciência que desejam obter a 
carteira de motorista. A reu-
nião, organizada pela Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
atendeu requerimento dos 
deputados Duarte Bechir 
(PSD), Arnaldo Silva (PR) e 
Arlen Santiago (PTB).

O problema foi resumido 
pelo deputado Elismar Prado 
(PDT). “Em um Estado com 
853 municípios, há um único 
local autorizado a fazer exa-
mes especiais, que fica em 
Belo Horizonte. E, se há uma 
lei, a falta do serviço é ainda 

mais grave”, afirmou.
A Lei 21.157, de 2014, 

determina a descentraliza-
ção dos exames especiais 
para pessoas com deficiên-
cia, os quais são realizados 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de Minas Gerais 
(Detran-MG). De acordo com 
a norma, esses exames de-
vem ser realizados em todas 
as sedes de Regiões Integra-
das de Segurança Pública 
(Risps). A lei se originou do 
Projeto de Lei (PL) 2.345/11, 
de autoria do deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
que também participou da 
reunião de ontem.

Além de exigir o cumpri-
mento da lei, Luiz Humberto 
Carneiro disse que o Estado 
tem obrigação de oferecer 
alternativas imediatas para 

as pessoas com deficiência, 
até que a regionalização dos 
exames seja efetivada.

“A falta de efetividade 
das políticas públicas provo-
ca o descrédito com relação 
às leis. Precisamos sair do 
campo do discurso”, afirmou 
o deputado Arnaldo Silva. 
No mesmo sentido, o depu-
tado Arlen Santiago ressal-
tou que já são três anos de 
descumprimento da lei. “O 
governo podia gastar menos 
com fóruns regionais e com 
publicidade e instalar esse 
serviço em cidades como 
Montes Claros e Uberlân-
dia”, cobrou.

Os deputados Duarte Be-
chir e Nozinho (PDT) defende-
ram a regionalização do servi-
ço voltado para pessoas com 
deficiência. 

Também participaram da 
reunião os vereadores Valcir 
Soares Silva, de Montes Cla-
ros, Rodi Nei Borges e Doca 
Mastroiano Alves, ambos de 
Uberlândia. Entre outras coi-
sas, eles sugeriram parcerias 
com a iniciativa privada e a 
realização de exames por meio 
de uma equipe itinerante.
Dificuldades – O vice-diretor 
do Detran-MG, Hudson Fer-
reira Sales, disse que não cabe 
ao Estado discutir a lei, mas 
 cumpri-la. “Só que a efetivação 
dessa lei tem que superar algu-
mas dificuldades”, ressalvou.

O chefe da Seção Médi-
ca do Detran-MG, Messias 
Epaminondas Diniz e Silva, 
ponderou que os profissionais 
que fazem a avaliação médica 
e psicológica dos candidatos 
com deficiência devem ter 
titularidade em medicina de 
tráfego. Ele acrescentou que 
apenas os casos de média e 
grave complexidade são dire-
cionados para a junta especial 
do Detran, em Belo Horizonte, 
onde há um simulador espe-
cífico. Em média, são 70 aten-
dimentos diários.

Diniz e Silva afirmou que 
o Detran já implantou um 
serviço de agendamento das 
consultas, para facilitar e ace-
lerar esse atendimento, e que 
fará todo esforço para cum-
prir o que a lei exige.

Ao final da reunião, foi 
aprovado um requerimen-
to de autoria dos deputados 
presentes para que o Detran 
promova um rodízio, nas re-
giões mineiras, do simulador 
e das equipes que realizam 
os exames especiais para pes-
soas com deficiência.

Deputados cobraram do Detran o cumprimento de lei aprovada na ALMG em 2014

Sarah Torres

Segurança no interior será discutida
A Comissão de Segurança 
Pública aprovou ontem re-
querimento de audiência pú-
blica com o objetivo de dis-
cutir problemas relativos à 
criminalidade no interior do 
Estado. A solicitação é do de-
putado Fábio Cherem (PSD). 

Foi aprovado, também, re-
querimento do presidente 
da comissão, deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), para 
que seja realizada reunião 
conjunta com a Comissão 
de Transporte, com o obje-
tivo de debater o aumento 

no número de acidentes no 
Anel Rodoviário.

Ao final, a comissão ou-
viu denúncias de aumento 
da violência nas colônias 
de hansenianos do Estado. 
Entre os problemas, estão 
a invasão de traficantes, a 

prostituição e o abuso de 
crianças e adolescentes que 
vivem nesses locais. Os de-
putados Sargento Rodrigues, 
Cabo Júlio (PMDB) e João 
Leite (PSDB) afirmaram que 
pretendem realizar audiência 
pública sobre o tema.
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Desafio
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) desafiou o governador 
Fernando Pimentel a adquirir 
a primeira cota do fundo de 
financiamento imobiliário, 
proposto em projeto de lei 
de autoria do Poder Execu-
tivo. “Se o negócio é bom, 
tem que ser pra todo mun-
do”, provocou, ao criticar a 
proposição. Na opinião do 

deputado, o fundo proposto 
pelo governador não vai aju-
dar em nada o Estado. Segun-
do ele, o imóvel que abriga a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Passos (Sul de Minas) pode 
ser usado pelo governo como 
garantia para financiamento. 
Gustavo Corrêa também criti-
cou a declaração do governa-
dor de que Minas Gerais saiu 

vitoriosa com a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de 
que pode ser processado sem 
que a Assembleia seja ouvi-
da. A decisão foi em respos-
ta a uma ação movida pelo 
partido do deputado. O par-
lamentar ironizou a  atitude 
de Pimentel, dizendo que ele 
lutou por mais de dois anos 
para deixar o julgamento a 
cargo da ALMG.

COMISSÕES

Contagem pede mais recursos estaduais
e federais para manter rede hospitalar

Deputados e representantes 
da Prefeitura de Contagem 
defenderam ontem, em visi-
ta da Comissão de Saúde ao 
município, um equilíbrio na 
gestão compartilhada dos re-
cursos destinados ao setor. 
Atualmente, a administração 
municipal estaria sobrecarre-
gada, por causa da baixa parti-
cipação dos governos estadual 
e federal. Na visita, realizada 
pela comissão a requerimento 
da deputada Marília Campos 
(PT), os parlamentares foram 
ao Hospital José Lucas Filho 
e à Maternidade Juventina 
Paula de Jesus. O primeiro foi 
inaugurado em 2003 e tem 
150 leitos. A maternidade foi 
inaugurada no ano passado e 
tem 106 leitos.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde de 
Contagem, Bruno Diniz, fo-
ram realizadas ampliações e 
melhorias no complexo hos-
pitalar por meio de recursos 
municipais, estaduais e fede-
rais. Entretanto, ainda segun-
do ele, o custeio das unidades 
está sendo praticamente ban-
cado pelo município. O secre-
tário disse que, mensalmente, 
são necessários R$ 10,5 mi-
lhões para seu funcionamen-
to, sendo que o Estado arca 
com R$ 400 mil e o governo 
federal com R$ 1,8 milhão. 
O restante fica por conta do 
município. “Atualmente, Con-
tagem destina 33% da sua 
arrecadação à saúde. Hoje, 
o Estado deve R$ 42 milhões 

para o município investir no 
atendimento”, afirmou Diniz.

A deputada Marília Cam-
pos defendeu uma união de 
esforços para aumentar os 
recursos estaduais e federais 
para a saúde em Contagem. 
“Vamos trabalhar para con-
seguir a gestão compartilha-
da dos recursos e garantir um 
melhor atendimento para a 
população”, disse.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) criticou o 
subfinanciamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e pro-
pôs a criação de novos me-
canismos para garantir mais 

investimentos para a saúde.
O presidente da comis-

são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), e o deputado João 
Vítor Xavier (PSDB) destaca-
ram a estrutura do complexo 
hospitalar de Contagem. Car-
los Pimenta afirmou que o 
município faz grande esforço 
para garantir o atendimento 
da população. Ele defendeu 
a realização de um encontro 
com as demais prefeituras 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte para discutir 
ações integradas.

João Vítor Xavier criticou a 
administração municipal ante-

rior e a falta de repasses esta-
duais e elogiou o trabalho que 
vem sendo desenvolvido atual-
mente pela Prefeitura de Con-
tagem. Para ele, o atual prefei-
to está recuperando o sistema 
de saúde no município.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) também participou 
das visitas às duas unidades 
de saúde.

Durante a atividade, o 
prefeito de Contagem, Alexis 
de Freitas, anunciou a assina-
tura de convênio com a Santa 
Casa de Belo Horizonte para a 
realização de serviços de aná-
lises clínicas. 

Parlamentares da Comissão de Saúde visitaram um hospital e uma maternidade em Contagem

Clarissa Barçante
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Aeronaves
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) criticou o Decreto 
47.182, que publicado on-
tem no Diário do Executivo, 
cria o Comando de Aviação 
do Estado (Comave), vincu-
lado à Polícia Militar. O órgão 
será responsável pela gestão 
centralizada das aeronaves 
das secretarias e dos órgãos 
autônomos do Poder Execu-

tivo. A norma transfere para 
o Comave aeronaves, veícu-
los e profissionais de outros 
órgãos. De acordo com Antô-
nio Jorge, serão transferidos 
pilotos e um helicóptero do 
Batalhão de Operações Aé-
reas (BOA), adquirido com 
recursos do fundo estadual 
de saúde, para resgate de ví-
timas de catástrofes e trans-
porte de órgãos para doação. 

Ele disse que os profissionais 
foram treinados, até fora do 
Brasil, especificamente para 
o serviço de resgate, que, em 
sua opinião, difere muito do 
trabalho de combate ao cri-
me da PM. O deputado criti-
cou a decisão unilateral, sem 
que fosse ouvida a popula-
ção. Os deputados João Leite 
(PSDB) e Sargento Rodrigues 
(PDT) endossaram as críticas.

Hansenianos 1
O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) comentou dificul-
dades enfrentadas por mo-
radores de colônias de han-
senianos, que participaram 
mais cedo de audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica. O parlamentar disse 
que a Comissão de Direitos 
Humanos pode ajudar a re-
solver os problemas dessas 

pessoas. Geraldo Pimenta 
também destacou audiên-
cias na ALMG que trataram 
de assuntos relacionados às 
Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados 
(Apacs) e a 26 hospitais filan-
trópicos. Em sua opinião, es-
sas questões só serão resol-
vidas com obtenção de mais 
recursos pelo Estado, que po-
derão vir do acerto de contas 

com a União e da aprovação 
dos projetos que criam fun-
dos estaduais. O deputado 
fez críticas, ainda, a abusos 
que teriam sido cometidos 
pela Operação Lavajato. Em 
aparte, o deputado Cabo 
Júlio (PMDB) se posicionou 
contrariamente ao decreto 
que transfere aeronaves do 
Corpo de Bombeiros para a 
Polícia Militar.

Fundos
O deputado João Leite  (PSDB) 
questionou a rapidez de tra-
mitação do Projeto de Lei (PL) 
4.135/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que trata da 
criação de fundos de incenti-
vo e investimento. Segundo 
o parlamentar, Pimentel quer 
vender a Praça da Liberdade e 
seus prédios. Sobre a situação 
dos moradores de colônias de 

hansenianos, discutida pela 
manhã na Comissão de Se-
gurança Pública, ele sugeriu 
emenda à Constituição para 
equiparar essa população às 
comunidades tradicionais. Em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) pediu ao de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), que presidia a reu-
nião, autorização para os mo-
radores das colônias entrarem 

com faixas nas galerias, no que 
foi atendido. Em outro aparte, 
o deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS) disse estar lutando para 
que sejam entregues terrenos 
a colonos de Ubá. O deputado 
Sargento Rodrigues anunciou, 
em mais um aparte, o proto-
colo de projeto de resolução 
para sustar os efeitos do de-
creto que cria o  Comando de 
Aviação do Estado.

Hansenianos 2
Denúncias de moradores de 
colônias de hansenianos, apre-
sentadas pela manhã em reu-
nião da Comissão de Segurança 
Pública, foram destacadas pelo 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT). Ele classificou como 
crueldade ações de despejo 
que estariam sendo promo-
vidas pelo governo estadual 
nessas colônias. Citou o caso 

de Maria de Fátima Moreira 
Terra, de 65 anos, que mora 
há 27 anos na colônia de Três 
Corações. Segundo o deputa-
do, ela sempre se dedicou a 
cuidar de um casal de idosos 
hansenianos, sem carteira as-
sinada, e agora pode ser des-
pejada. “Não vamos deixar 
que sejam abandonados por 
esse governo corrupto”, disse 
ele aos moradores de colônias, 

que acompanhavam a Reunião 
Ordinária da galeria. Sargento 
Rodrigues também leu a pro-
posta de projeto de resolução 
protocolada pelo Bloco Verda-
de e Coerência para tornar sem 
efeito o Decreto 47.182, que 
cria o Comando de Aviação do 
Estado (Comave) e transfere 
para ele a estrutura do serviço 
aeromédico a cargo do Corpo 
de Bombeiros.

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
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8 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (Sala de Reunião 2 da GPI) – 2ª Reunião 

do Comitê de Representação
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da PUC Minas Coração Euca-
rístico, de Belo Horizonte

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

missão
• 34º Congresso Mineiro de Municípios (Belo Horizonte) – a Assembleia 

de Minas tem um estande no evento, realizado no Expominas, hoje e 
amanhã

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Franciscano 
Regina Pacis, de Sete Lagoas

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, denúncias de prática de abuso de autoridade e assédio 
moral em unidade da Polícia Militar. Requerimento: deputado Cabo Júlio

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 2.805/15 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui o Plano Estadual de Cultura

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

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

pareceres sobre 52 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
 PL 3.862/16 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a prática de atividades de competência do Corpo de Bombeiros 
por voluntários, profissionais e instituições civis

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 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)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre oito proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
 PL 309/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que determina que o 
Detran divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de 
trânsito e sua destinação

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

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

proposições que dispensam Plenário
15h15

• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, as questões relativas aos aspectos ambientais no setor 
agropecuário. Requerimento: deputado Arnaldo Silva

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

 (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, a rede de 
atenção psicossocial e as comunidades terapêuticas. Requerimento: de-
putado Antônio Jorge

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 parecer sobre o PL 994/15 (2º turno), do deputado Inácio 
Franco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias 
instalarem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público

19h30
• Palestra A Real Felicidade (Teatro) – cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Suicídio entre jovens
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (7/12) – Apresentação do relatório 

detalhado do Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no 
Estado

 4h30 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 
Ricardo Fabrino 

 6h TV Escola – Estatuto da criança e do adolescente – Teleaula 3: 
Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente

 6h30 Via Justiça – Direitos do turista 
 7h Zás – Cia. de Dança Sesiminas
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Educação para deficientes visuais
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 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 – Educação para deficientes visuais
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho
 21h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 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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