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Projeto que cria seis fundos estaduais 
deixa de tramitar em regime de urgência

o Projeto de Lei (PL) 4.135/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que cria os fundos 
estaduais de incentivo e de 
financiamento de investi-
mento, não tramita mais 
em regime de urgência. a 
decisão foi comunicada na 
reunião ordinária de Plená-
rio de ontem. a proposição 
motivou um dia inteiro de 
embates entre deputados 
governistas e da oposição. a 
decisão de suspender o re-
gime de urgência foi tomada 
após entendimentos entre os 
parlamentares.

Na mesma reunião, foi 
formalizada a apresentação de 
emenda do governador ao PL 
4.135/17. essa emenda foi in-
corporada ao substitutivo nº 1, 
lido em Plenário pelo relator e 
líder do Governo na aLmG, de-
putado durval Ângelo (Pt).

o PL 4.135/17 cria os se-
guintes fundos: de investimen-
to do estado de minas Gerais 
(mG investe); de Pagamento 
de Parcerias Público  ‑Privadas 
(FPP‑mG); de Garantias de 
Parcerias Público‑Privadas 
(FGP‑mG); especial de Crédi-
tos inadimplidos e dívida ati-

va (Fecidat); de ativos imobili-
ários de minas Gerais (Faimg); 
e de investimentos imobiliá-
rios de minas Gerais (Fiimg).

Como a proposição tra-
mitava em regime de urgên-
cia e o prazo de 45 dias para 
sua análise havia se encerra-
do na segunda‑feira (22), ela 
foi incluída na pauta do Ple-
nário sem que as comissões 
designadas para apreciá‑la 
tivessem emitido parecer. 

o substitutivo apresenta-
do no parecer de durval Ân-
gelo promove diversas mu-
danças no texto original. uma 

delas diz respeito ao conteú-
do da emenda encaminhada 
ontem pelo governador. Por 
meio dela, são alterados os 
anexos com as listas de imó-
veis vinculados ao Faimg e 
ao Fiimg. Com a alteração, a 
quantidade de imóveis não 
alienáveis subiu de 5.012 pa-
ra 5.493, enquanto o de imó-
veis potencialmente aliená-
veis caiu de 1.355 para 245. 
o total de imóveis envolvidos 
caiu de 6.367 para 5.738. a 
possibilidade de negociação 
dessas propriedades é um 
dos pontos de divergência 
entre governo e oposição.

outra novidade é um dis-
positivo que impede a venda 
dos imóveis do estado que 
estejam sendo utilizados por 
outros órgãos e poderes da 
administração pública. 

a criação de fundos es-
taduais de incentivo e finan-
ciamento de investimentos 
é uma estratégia do governo 
para enfrentar a crise finan-
ceira do estado. o objetivo 
do PL 4.135/17 é, juntamente 
com o PL 4.136/17 (anexado 
ao PL 3.397/16), que institui 
o Programa de regularização 
de Créditos tributários, capi-
talizar mais de r$ 20 bilhões 
para investimentos e para o 
pagamento da previdência 
dos servidores estaduais nos 
próximos anos. 

PL sobre assistência estudantil recebe emenda
também foi recebida ontem 
em Plenário uma emenda do 
governador ao PL 4.092/17, 
que institui o Programa de 
assistência estudantil na 
uemg e na unimontes, além 
de tratar do sistema de reser-
va de vagas nessas institui-
ções. a emenda prorroga o 
prazo para contratação tem-

porária no caso de excepcio-
nal interesse público na área 
de ensino superior, pesquisa 
e extensão.

o projeto, que tramita 
em regime de urgência, es-
tá travando a pauta de vo-
tações no Plenário. No fim 
da tarde, ainda na reunião 
ordinária, o deputado dur-

val Ângelo emitiu parecer de 
Plenário sobre a matéria. ele 
opinou pela aprovação do PL 
na forma do substitutivo nº 
2, que busca solucionar am-
biguidades constatadas no 
substitutivo nº 1 e incorpora 
a emenda do governador. 

o governador também 
encaminhou uma emenda 

ao PL 4.280/17, que trata 
do seu assessoramento no 
cumprimento da agenda in-
ternacional, e a indicação de 
marcelo Fernandes Siqueira 
ao cargo de presidente da 
 Funed, além do PL 4.310/17, 
que autoriza o  ipsemg a re-
ceber imóvel de proprieda-
de do iNSS.

Guilherme dardanhan

Suspensão do regime de urgência foi comunicada em Plenário, após entendimentos entre os parlamentares
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Diretor-presidente do Frigorífico Rio 
Doce recebe título de cidadão mineiro

O diretor-presidente do Fri-
gorífico Rio Doce S.A. (Frisa), 
Arthur Arpini Coutinho, re-
cebeu, na noite de segunda
feira (22), na Assembleia Le-
gislativa, o título de cidadão 
honorário de Minas Gerais. A 
homenagem ocorreu em Reu-
nião Especial de Plenário, rea-
lizada a requerimento do de-
putado Carlos Pimenta (PDT).

O parlamentar enfatiza 
que o homenageado trans-
formou o Vale do Mucuri e 
sempre acreditou em Minas 
Gerais, merecendo, por isso, 
tal reconhecimento. “Ele é 
um gerador de empregos e 

preservouos, mesmo com 
a crise financeira”, destaca 
Carlos Pimenta, que entregou 
o título ao homenageado, 
juntamente com o 1ºvice
presidente da ALMG, depu-
tado Lafayette de Andrada.

Arthur Arpini Coutinho 
nasceu em Colatina (ES), em 
1932. É formado em Engenha-
ria Civil. Em 1956, começou a 
trabalhar como engenheiro 
na Empresa Luz e Força Santa 
Maria, onde também exerce a 
função de diretorpresidente. 
Em 1968, liderou um grupo 
de empresários na fundação 
do Frisa. 

Luiz Santana

COMISSÕES

Força-tarefa vai verificar balanças
a BPm transportes contabi-
liza, apenas no mês de maio, 
quase 200 multas aplicadas 
aos cerca de 30 caminhões 
carregados com cimento da 
empresa que passam diaria-
mente pela balança de car-
gas localizada na mG‑344 
na altura de Pratápolis (Sul 
de minas). o proprietário da 
transportadora, Paulo martins 
da Silva, alega que apenas o 
equipamento dessa praça de 
fiscalização aponta excesso de 
peso nos seus veículos, com 
uma discrepância que às vezes 
chega a duas toneladas em re-
lação a outras balanças.

Situação semelhante foi 
relatada por cooperativas e 
caminhoneiros, em audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de defesa do Consu-
midor e do Contribuinte. Para 
dar encaminhamento às de-
núncias, a comissão aprovou 
requerimento solicitando ao 
departamento de edificações 
e estradas de rodagem (deer
‑mG) e ao instituto de metro-
logia e qualidade (ipem‑mG) 
a criação de uma força‑tarefa 
responsável por verificar e cor-
rigir possíveis irregularidades 
nas diferenças de pesagem.

Para representantes de 

empresas de transporte, co-
mo Joaquim morais, de São 
Sebastião de Paraíso (Sul de 
minas), há, na verdade, uma 
fábrica de multas, como forma 
de incrementar a arrecadação 
do estado. também foram 
questionadas as aferições de 
balanças em Borda da mata e 
arceburgo, na mesma região, 
em aguanil e Bom Sucesso, 
no Centro‑oeste, e em monte 
Carmelo, no alto Paranaíba.

apesar das queixas dos 
motoristas, o deer‑mG garante 
que, tecnicamente, as balanças 
de todos esses postos de con-
trole não apresentam nenhuma 
irregularidade. anderson tava-
res, gerente de tráfego e Segu-
rança Viária do órgão, afirmou 
que pequenas diferenças nos 
equipamentos são normais, e 
que, justamente por isso, a le-
gislação federal prevê uma to-
lerância de 10% em relação ao 
sobrepeso por eixo do veículo.

de acordo com tavares, 
a balança de Pratápolis, es-
pecificamente, foi aferida em 
agosto de 2016 e em março 
deste ano – e, em ambas as 
verificações, ela foi aprovada. 
ele frisou que esses equipa-
mentos não podem ser mani-
pulados por servidores supos-

tamente mal ‑intencionados 
e que discrepâncias no peso 
calculado na transportado-
ra e na balança de controle 
podem ser causadas por di-
versos fatores, como o clima 
(a água da chuva aumenta o 
peso da carga, por exemplo).

Como forma de embasar 
a confiança nos equipamen-
tos, Hebert Coelho, da pro-
curadoria do deer‑mG, disse 
que, estatisticamente, ape-
nas 6% dos caminhões que 
passam pela praça de Pratá-
polis são multados.

diretora de Fiscalização 
do deer‑mG, maria Luíza ma-
chado defendeu, no entanto, 
a instalação da força‑tarefa 
proposta pela comissão, para 

dirimir quaisquer dúvidas.
Extorsão – autor do requeri-
mento de audiência, o depu-
tado antonio Carlos arantes 
 (PSdB) afirmou que é incon-
cebível balanças apontarem 
pesos tão diferentes para a 
mesma carga. Para ele, os ca-
minhoneiros estão sendo víti-
mas de extorsão, e o posto de 
Pratápolis deveria ser fechado 
até uma conclusão sobre o que 
está acontecendo no local.

“Não pode haver dois pe-
sos e duas medidas”, declarou 
o deputado Felipe attiê (PtB). 
os deputados Cássio Soares 
(PSd) e emidinho madeira 
(PSB) relataram já terem cobra-
do providências em relação às 
denúncias e que nada foi feito.

daniel Protzner

A desconfiança sobre o controle de cargas motivou audiência

REUNIÃO ESPECIAL
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Representantes de prefeituras e deputados
defendem volta das atividades da Samarco

a defesa da retomada de 
atividades da mineradora Sa-
marco, em mariana (região 
Central), marcou audiên-
cia pública realizada ontem 
pela Comissão de desen-
volvimento econômico. os 
defensores da medida ale-
gam que houve redução na 
arrecadação de impostos e 
aumento do desemprego na 
cidade, após a paralisação 
dos trabalhos da empresa, 
apontada como responsável 
pelo rompimento da barra-
gem do Fundão, em novem-
bro de 2015. o deslizamento 
de rejeitos de minério pro-
vocou ao menos 18 mortes, 
devastou o distrito de Bento 
rodrigues e causou a conta-
minação do rio doce.

“reconhecemos o so-
frimento que as pessoas da 
região passaram e temos 
enorme respeito pelas famí-
lias. Por isso, aguardamos 
que a Justiça diga quais fo-
ram as falhas e puna os res-
ponsáveis. isso é importante, 
mas também é importante o 
retorno das atividades, para 
as pessoas não serem ainda 
mais penalizadas”, disse o 
prefeito de mariana, duarte 
eustáquio Gonçalves Júnior. 
Segundo ele, 89% da receita 
do município dependia da mi-
neração, e esses recursos são 
importantes para manter ser-
viços essenciais. o prefeito de 
anchieta (eS), Fabrício Petri, 
afirmou que também em seu 

município a queda da arreca-
dação prejudica a população.

as ações tomadas para 
mitigar os prejuízos sociais e 
ambientais decorrentes do 
rompimento da barragem 
foram apresentadas pelo 
diretor ‑presidente da Samar-
co, roberto Lúcio Carvalho. 
de acordo com ele, a empre-
sa está pronta para retomar 
as atividades, mas é neces-
sária a anuência de todos os 
municípios da área do em-
preendimento. estaria faltan-
do apenas a concordância da 
Prefeitura de Santa Bárbara 
(região Central).

o superintendente de 
mineração da Secretaria de 
estado de desenvolvimento 

econômico, Guilherme au-
gusto Faria, disse que a pasta 
é favorável ao retorno das ati-
vidades e que o governo está 
acompanhando as medidas 
de reparação.

representantes do movi-
mento Somos todos Samarco 
entregaram aos parlamenta-
res um abaixo‑assinado pela 
retomada das atividades.
Acordos – os deputados pre-
sentes fizeram coro à deman-
da. “Se voltar a operar, a em-
presa terá condições de firmar 
melhores acordos com o poder 
público e alavancar o desenvol-
vimento econômico”, afirmou 
o deputado roberto andrade 
(PSB), autor do requerimento 
de reunião.

o deputado Gustavo Va-
ladares (PSdB) destacou que 
o momento delicado da eco-
nomia brasileira faz com que 
o retorno da empresa seja 
ainda mais urgente. o depu-
tado thiago Cota (PmdB) de-
fendeu que isso ocorra ainda 
no segundo semestre deste 
ano. outro a se manifestar fa-
voravelmente à volta das ope-
rações da empresa foi o depu-
tado Gustavo Corrêa (dem).

em outra reunião na tar-
de de ontem, a Comissão de 
desenvolvimento econômico 
aprovou novos requerimen-
tos de audiência pública e de 
visitas relacionados à deman-
da pela volta das atividades 
da Samarco em mariana.

Comissão vai discutir Poupança Jovem
a Comissão de educação, 
 Ciência e tecnologia aprovou 
ontem requerimento para 
debater em audiência públi-
ca a continuidade e a expan-
são do programa Poupança 
Jovem e os atrasos nos pa-
gamentos aos alunos benefi-
ciários. o requerimento é do 
deputado dalmo ribeiro Silva 
(PSdB). também foi aprova-
do requerimento do deputa-
do arlen Santiago (PtB) para 

que o plano de carreira dos 
servidores da unimontes seja 
debatido em audiência.

outra comissão a apro-
var requerimentos foi a de 
Participação Popular. um 
deles prevê a realização de 
debate público sobre a vio-
lência sexual contra crianças 
e adolescentes. a atividade 
atende solicitação do depu-
tado doutor Jean Freire (Pt) 
e será um desdobramento 

de audiência realizada pela 
comissão sobre o mesmo as-
sunto, em 18 de maio.

a deputada marília Cam-
pos (Pt) também teve reque-
rimento aprovado para de-
bater o acesso da população 
migrante aos estabelecimen-
tos da rede estadual de edu-
cação no Bairro Petrolândia. 
da deputada rosângela reis 
(Pros), foi aprovado requeri-
mento de audiência sobre a 

situação dos produtores de 
eucalipto do Leste do estado.
Indicação – o deputado Hely 
tarqüínio (PV) foi eleito on-
tem presidente da Comissão 
especial de indicação de dja-
niro Silva para a diretoria‑
‑Geral do deer‑mG. Para a 
vice ‑presidência foi eleito o 
deputado tadeu martins Lei-
te (PmdB). o deputado dur-
val Ângelo (Pt) foi designado 
relator da indicação.

ricardo Barbosa

Comissão de Desenvolvimento Econômico realizou audiência sobre a retomada de operações da empresa
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ORADORES
Mineirão
o deputado Sargento Rodri-
gues (Pdt) cobrou a abertu-
ra de uma comissão parla-
mentar de inquérito (CPi) na 
aLmG. o parlamentar citou 
reportagem veiculada pela 
rede Globo, que traz de-
núncia do empresário Joes-
ley Batista, proprietário da 
empresa JBS, que declarou 
em delação premiada que o 

estádio mineirão foi usado 
para repassar r$ 30 milhões 
ao governador Fernando 
Pimentel, em 2014. Batista 
disse que foi orientado por 
Pimentel a comprar 3% das 
ações do estádio da HaP 
engenharia, integrante do 
consórcio minas arena. a CPi 
sugerida pelo parlamentar 
teria como objetivo a apu-
ração dessas denúncias. em 

aparte, o deputado Fabiano 
tolentino (PPS) lembrou as 
discussões anteriores so-
bre uma CPi para tratar do 
mineirão. “está na hora de 
averiguar. terá o meu apoio”, 
afirmou. Sargento rodrigues 
disse que corrupção não de-
ve escolher “coloração par-
tidária”. “a punição rigorosa 
na forma da lei deve atingir a 
todos”, encerrou.

Fundos
o deputado João Leite  (PSdB) 
voltou a protestar contra o 
Projeto de Lei (PL) 4.135/17, 
do governador Fernando 
Pimentel, que cria seis fun-
dos estaduais de incentivo 
e financiamento de investi-
mentos. o deputado citou 
imóveis que, segundo ele, 
estariam nos anexos do pro-
jeto, entre os quais um hos-

pital regional em Governador 
Valadares, com apenas 20% 
das obras pendentes. “Várias 
estações de trem estão nessa 
lista também. estamos vendo 
a dilapidação do patrimônio 
ferroviário do estado sem 
autorização nem do institu-
to estadual do Patrimônio 
Histórico e artístico nem dos 
municípios. estamos vendo a 
história do estado ser apaga-

da”, declarou. “também são 
tempos terríveis para o ser-
vidor público no estado, com 
o parcelamento dos salários”, 
acrescentou. o parlamentar 
criticou ainda o não paga-
mento de alvarás judiciais pe-
lo Banco do Brasil. “Pimentel 
meteu a mão nos depósitos 
judiciais, dinheiro que ia para 
as pensões alimentícias, para 
os incapazes”, acusou.

Propina
o deputado Paulo Guedes 
(Pt) declarou ter ouvido 
atentamente a fala dos dois 
deputados que o antecede-
ram, manifestando na se-
quência seu espanto com 
o fato de nenhum deles ter 
citado o senador afastado 
aécio Neves (PSdB‑mG), 
acusado em gravação pelo 
empresário Joesley Batista 

de ter pedido propina, além 
de enfrentar acusações em 
delações da odebrecht, na 
operação Lava Jato. “eles 
falam de CPi, esquecendo‑
‑se do que está acontecendo 
com o País neste momento: 
os acordos horríveis, os con-
chavos feitos por aécio e por 
Zezé Perrella para derrubar 
dilma rousseff e instalar o 
caos”, protestou. de acordo 

com o deputado, seus cole-
gas, ao se esquecerem des-
ses fatos, reforçam que as 
acusações contra o senador 
são “fato concreto”, e não 
apenas “citações em dela-
ção”. “impressiona o que 
os golpistas foram capazes 
de fazer para derrubar um 
governo legítimo e aprovar 
pautas contra os trabalhado-
res”, declarou Paulo Guedes.

COMISSÕES

Associação pede que escola ofereça 
ensino médio e receba mais alunos

a Comissão de defesa dos 
direitos da Pessoa com de-
ficiência pretende discutir a 

demanda de oferta do en-
sino médio e o aumento do 
número de alunos na escola 

estadual de ensino especial 
doutor João moreira Salles. 
ontem, o presidente da co-
missão, deputado duarte 
Bechir (PSd), visitou a escola, 
no Bairro minaslândia, em 
Belo Horizonte.

a escola tem atualmente 
cerca de 80 alunos matricu-
lados, a maioria com para-
lisia cerebral. a presidente 
da associação comunitária 
local, Geralda evany, afirmou 
que a principal demanda é a 
oferta do ensino médio pe-
la instituição. Segundo ela, 
após se formarem no ensino 
fundamental, os alunos são 
encaminhados para a escola 
mais próxima de casa para 

continuarem os estudos, mas 
a maior parte não se adapta.

“Não basta só colocar a 
criança com deficiência na 
escola comum. a política de 
inclusão deve prever a adap-
tação das escolas comuns”, 
defendeu o deputado duarte 
Bechir (PSd). ele anunciou que 
vai apresentar requerimento 
para que o assunto seja discu-
tido em audiência pública.

a reunião deverá tratar 
de outra demanda da comuni-
dade, a subutilização da esco-
la. de acordo com a diretora, 
aparecida Borges, a institui-
ção tem capacidade para rece-
ber cerca de 250 alunos, 170 a 
mais que o número atual.

Escola especial no Minaslândia tem 250 vagas, mas apenas 80 alunos

Guilherme Bergamini 
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Reunião Ordinária (10 horas)

mesma pauta da reunião ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.092/17

do governador. institui sistema de reserva de vagas e o Programa de 
assistência estudantil na uemg e na unimontes. Prosseguimento da 
discussão em turno único (faixa constitucional)

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 3.794/16
do procurador‑geral de Justiça. Fixa o percentual, relativo ao ano de 
2016, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do ministério Público. Votação em 1º turno 

PL 3.840/16
do tribunal de Justiça. Concede revisão anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário, referente à data‑base de 
2016. Votação em 1º turno

PL 132/15
dos deputados Fred Costa e anselmo José domingos. institui o dia do 
Ciclista. discussão em turno único

PL 287/15
do deputado arlen Santiago. institui o dia do Perito examinador de 
trânsito. discussão em turno único

PL 320/15
dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. institui a Semana educa-
cional da Posse responsável de animais domésticos e educação Conti-
nuada. discussão em turno único

PL 615/15
da deputada rosângela reis. institui o dia estadual do Bombeiro Civil. 
discussão em turno único

PL 698/15
do deputado Celinho do Sinttrocel. institui o dia estadual do Combate 
ao acidente de trabalho e em defesa da Saúde do trabalhador. discus-
são em turno único

PL 797/15
do deputado tadeu martins Leite. dispõe sobre a criação da Comenda 
Vice‑Presidente José alencar. discussão em turno único

PL 1.084/15
do deputado Sargento rodrigues. institui o dia do agente de Seguran-
ça Penitenciário. discussão em turno único

PL 1.346/15
do deputado alencar da Silveira Jr. institui a Semana estadual do Jo-
vem empreendedor. discussão em turno único

PL 1.420/15
do deputado durval Ângelo. institui o dia internacional do direito à 
Verdade. discussão em turno único

PL 2.459/15
do deputado dirceu ribeiro. institui o dia estadual das Cervejarias ar-

tesanais mineiras. discussão em turno único
PL 2.668/15

do deputado Geraldo Pimenta. institui o dia estadual do queijo. dis-
cussão em turno único

PL 2.953/15
do deputado thiago Cota. institui a Semana de Prevenção, Conscien-
tização e Combate à obesidade em escolas públicas estaduais. discus-
são em turno único

PL 13/15
do deputado doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde ou que recebam recursos públicos de recusar 
atendimento a pacientes do SuS. discussão em 2º turno

PL 972/15
do deputado Gustavo Valadares. dispõe sobre a utilização de papel re-
ciclado pelos órgãos da administração pública. discussão em 2º turno

PL 3.613/16
do deputado arnaldo Silva. autoriza o Poder executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de abadia dos dourados. discussão em 2º turno

PL 895/15
do deputado Gil Pereira. dispõe sobre a Política Pública de Prevenção 
e Controle do diabetes em Crianças e adolescentes matriculados nas 
escolas da rede Pública e Privada de ensino. discussão em 1º turno

PL 1.094/15
do deputado Braulio Braz. autoriza o Poder executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de tombos. discussão em 1º turno

PL 1.116/15
do deputado dalmo ribeiro Silva. dispõe sobre os livros técnicos e di-
dáticos de nível fundamental, médio e superior de ensino em formato 
de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual. dis-
cussão em 1º turno

PL 1.491/15
do deputado antonio Carlos arantes. altera a destinação do imóvel de 
que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder executivo a doar 
imóvel ao município de Piumhi. discussão em 1º turno

PL 1.669/15
do deputado dalmo ribeiro Silva. autoriza o Poder executivo a doar 
imóvel ao município de extrema. discussão em 1º turno

PL 1.821/15
do deputado Neilando Pimenta. dispõe sobre o desenvolvimento de 
ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias das 
vítimas de calamidades públicas. discussão em 1º turno

PL 1.833/15
do deputado Lafayette de andrada. autoriza o Poder executivo a doar 
imóvel ao município de São José do Goiabal. discussão em 1º turno

PL 1.934/15
do deputado elismar Prado. dispõe sobre a política estadual de incen-
tivo ao acesso dos alunos da rede pública estadual ao cinema. discus-
são em 1º turno

PL 1.947/15
do deputado Luiz Humberto Carneiro. altera a Lei 12.503, de 1997, que 
cria o Programa estadual de Conservação da Água. discussão em 1º turno

PL 2.280/15
do deputado Cabo Júlio. dispõe sobre a comercialização de uniformes 
escolares no estado. discussão em 1º turno

PL 2.560/15
do deputado dilzon melo. autoriza o Poder executivo a doar imóvel ao 
município de três Pontas. discussão em 1º turno

PL 3.290/16
do deputado Nozinho. autoriza o Poder executivo a doar imóvel ao 
município de Santa maria de itabira. discussão em 1º turno

PL 3.401/16
do deputado Braulio Braz. autoriza o Poder executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de muriaé. discussão em 1º turno

PL 3.424/16
do deputado Bosco. autoriza o Poder executivo a doar imóveis ao mu-
nicípio de São Gotardo. discussão em 1º turno

PL 3.522/16
do deputado roberto andrade. autoriza o Poder executivo a doar imó-
vel ao município de Viçosa. discussão em 1º turno
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ACONtECE HOJE
8 horas

• Comissão de agropecuária e agroindústria (Belo Horizonte) – visita ao 
evento de valorização da cultura cafeeira, da Faemg, na Praça da assem-
bleia. requerimento: deputado antonio Carlos arantes

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

dispensam Plenário
9h30

• Comissão de direitos Humanos (auditório) – debater, com a presença 
de convidados, as ameaças contra líderes locais de Conceição do mato 
dentro que denunciaram a mineradora anglo american. requerimento: 
deputado durval Ângelo

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho ii) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10 horas
• reunião extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho iV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 1.608/15 (1º turno), do deputado Vanderlei miranda, que 
dispõe sobre a divulgação de informação referente à movimentação fi-
nanceira dos concursos públicos

10h30
• Comissão de meio ambiente e desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho i) – debater, com a presença de convidados, a situação das nascentes 
que abastecem a represa Vargem das Flores e os impactos ambientais 
das ocupações irregulares. requerimento: deputado Geraldo Pimenta

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho ii) – discutir e votar parece-
res sobre 14 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais a PeC 45/17 
(1º turno), do deputado rogério Correia e outros, que dispõe sobre a re-
muneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos da educação do 
Poder executivo e do pessoal civil da Polícia militar na forma de subsídio

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• Comissão especial de indicação de elizabeth dias munaier Lages para o 

Conselho estadual de educação (Plenarinho i) – eleger presidente e vice
• Comissão de educação, Ciência e tecnologia (Betim) – visita à escola es-

tadual Cândido Portinari, no Bairro amarante. requerimento: deputado 
ivair Nogueira

14h30
• Comissão de administração Pública (Plenarinho ii) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário
• Comissão de redação (Plenarinho iii) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de agropecuária e agroindústria (auditório) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 2.014/15 (1º turno), do deputado elismar Prado, que 
estabelece diretrizes para o apoio do estado à fruticultura no triângulo 
Mineiro

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras drogas (Ple-

narinho iV) – debater, com a presença de convidados, a adequação das 
comunidades terapêuticas com vistas a sua atuação no acolhimento de 
adolescentes. requerimento: deputado antônio Jorge

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho i) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho iii) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho ii) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
18 horas

• reunião extraordinária (Plenário)

tv ASSEMbLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Moda fitness
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (23/11) – Os investimentos 

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

 5h15 Minas é Muitas – Varzelândia 
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Via Justiça – Combate à alienação parental 
 7h Zás – Homenagem às mães, com George Arrunateghi
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – População de rua 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Político Sylo Costa

 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – População de rua 
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho
 21h Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens 
 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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Correção: diferentemente do que informa a matéria “Pais de autistas denunciam tratamentos desumanos e propõem 
abertura de CPi”, publicada na capa da edição de 9/5/17, adriana torres, voluntária e mãe de criança autista, não disse que 
a indústria farmacêutica estaria por trás da realização de tratamentos experimentais com autistas. Na verdade, ela afirmou 
que “os responsáveis pelos tratamentos experimentais usam como base um suposto desinteresse da indústria farmacêuti-
ca na ‘cura do autismo’, mostrando apenas desconhecimento do tema”.

ORDEM DO DIA (cont.)
PL 3.675/16

do deputado ivair Nogueira. autoriza o Poder executivo a doar imóvel 
ao município de Betim. discussão em 1º turno

PL 3.875/16
do deputado andré quintão e outros. Concede anistia aos servidores 
públicos da educação que aderiram a paralisações relativas ao movi-

mento grevista de 2015. discussão em 1º turno
PL 3.985/17

do deputado Leonídio Bouças. autoriza o Poder executivo a doar imó-
vel ao município de iturama. discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 Horas)
mesma pauta da reunião ordinária


