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Reajustes para servidores passam em 2º turno
Foram aprovados ontem em 
Plenário, em 2º turno, três 
projetos de lei (PL) que tra-
tam da recomposição sala-
rial para servidores.

O PL 3.794/16, do procura-
dor-geral de justiça, determina 
reajuste salarial de 4,39% aos 
servidores do Ministério Público, 
retroativo a 1º de maio de 2016. 
O projeto foi aprovado em sua 
forma original.

O PL 4.322/17, da Mesa 
da ALMG, dispõe sobre a re-
visão anual dos vencimentos 
dos servidores do Poder Legis-
lativo. O índice de correção sa-
larial da categoria é de 4,57%, 

a partir de 1º de abril de 2017. 
A proposição também foi apro-
vada em sua forma original.

O PL 3.840/16, do Tribu-
nal de Justiça, determina rea-
juste de 3,5% para os servido-
res do Judiciário, retroativo a 
maio de 2016. O projeto foi 
aprovado com a emenda nº 1, 
apresentada em Plenário pe-
lo deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS). A emenda altera a re-
dação do artigo 300-I da Lei 
Complementar 59, de 2001, 
que contém a organização e 
a divisão judiciária do Estado, 
de forma a admitir a permuta 
de titulares de serviços nota-

riais e de registro em entrân-
cia especial, e não apenas em 
primeira e segunda entrância, 
como previsto pela norma.
Calamidades – Na Reunião 
Extraordinária da manhã de 
ontem, o Plenário também 
aprovou, em 1º turno, o PL 
1.821/15, do deputado Neilan-
do Pimenta (PP), que trata da 
oferta de ações de atendimen-
to e acompanhamento psicos-
social às famílias das vítimas de 
calamidades públicas. O texto 
passou com as emendas nos 1 e 
3, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 
Nascentes – Outro projeto 

aprovado em 1º turno foi o PL 
1.947/15, do deputado Luiz 
Humberto Carneiro  (PSDB), 
que obriga as empresas con-
cessionárias de serviços de 
abastecimento de água e de 
geração de energia elétrica a 
vincular recursos para prote-
ção de nascentes. Ele passou 
com as emendas nos 1 e 2, das 
Comissões de Meio Ambien-
te e de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO), res-
pectivamente.

Os deputados ainda vo-
taram favoravelmente a dois 
projetos que tratam de doa-
ções de imóveis.

Aprovada em 1º turno PEC que assegura
adicional para trabalhadores da educação
A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/17, que 
assegura o recebimento do 
Adicional de Valorização da 
Educação Básica (Adveb) pe-
los servidores da educação, 
foi aprovada em 1º turno, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário da manhã de ontem.

Esse adicional, correspon-
dente a 5% do vencimento do 
servidor, deverá ser pago a ca-
da cinco anos de exercício efeti-
vo, contados a partir de janeiro 
de 2012. Ele foi criado pela Lei 
21.710, de 2015, que extinguiu 
a política remuneratória da 
educação por regime de subsí-
dio, mas não vinha sendo pago 
porque havia essa vedação na 
Constituição Estadual.

A proposição foi aprova-
da na forma do substitutivo 
nº 2, da comissão especial 
que analisou a matéria. De 
acordo com esse texto, o 
artigo 116 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Tran-
sitórias é alterado, de modo 
a abrir uma exceção que per-
mita o pagamento do Adveb 
aos servidores da educação.

Esse artigo do texto cons-
titucional veda o pagamento 
de acréscimos aos servidores 
estaduais exclusivamente em 
razão do tempo de serviço. 
Essa regra, na prática, extin-

guiu gratificações como o an-
tigo quinquênio para todos os 
servidores que ingressaram 
no funcionalismo estadual de-
pois de 15 de julho de 2003.

À tarde, a PEC 45/17 foi 

analisada em 2º turno pela co-
missão especial, que recomen-
dou a aprovação definitiva em 
Plenário na forma do vencido 
em 1º turno. O relator foi o de-
putado Durval Ângelo (PT).

Deputados votaram diversas proposições pela manhã, na Reunião Extraordinária de Plenário

Luiz Santana
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Crise econômica prejudica atendimento 
da Associação Mineira de Reabilitação

O presidente da Associa-
ção Mineira de Reabilitação 
(AMR), Sérgio Belisário, afir-
mou aos deputados da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência que 
a instituição filantrópica vem 
sofrendo com a queda signifi-
cativa na captação de recursos 
em razão da crise econômica. 
O relato foi feito em visita da 
comissão ao local, na manhã 
de ontem, realizada a pedido 
de seu presidente, deputado 
Duarte Bechir (PSD).

De acordo com Belisá-
rio, as perdas chegam a 90% 
desde 2015. A crise econô-
mica teria afastado empresas 
públicas e privadas, que ge-
ravam até R$ 1,5 milhão em 
recursos para a AMR. “Isso é 
um problema enfrentado pe-
las instituições filantrópicas 
em todo o Estado”, lamentou.

Ele explicou que, diante 
disso, a associação tem cria-
do alternativas para superar 
o problema, tais como a co-
mercialização do estaciona-
mento e a realização de baza-
res, bingos e outros eventos 
para arrecadação de fundos. 
Essas ações, no entanto, não 
têm sido suficientes para au-
mentar o número de vagas e 
expandir o atendimento.

O presidente da AMR dis-
se aos deputados que a insti-
tuição recebe, hoje, 512 crian-
ças e adolescentes carentes e 
conta com 135 empregados e 
315 voluntários. Segundo ele, 
o público atendido é compos-
to de pessoas com deficiência 
física de origem cerebral até 

os 18 anos de idade. “Todo o 
serviço é 100% gratuito. Para 
tanto, fazemos uma triagem 
criteriosa, que faz da AMR 
um case de sucesso mundial”, 
ressaltou.

Os deputados Duarte 
Bechir e Nozinho (PDT) consi-
deraram a visita proveitosa e 
reconheceram o trabalho da 
AMR como sério e vitorioso. 
Para ambos, é necessário que 
se façam novas parcerias com 
o poder público e a iniciativa 
privada para que seja reto-
mada a arrecadação e, conse-
quentemente, estimulado o 
aumento do número de vagas.

“Vamos realizar uma 
audiência pública na ALMG 
para buscarmos equacionar 
as ações. A associação de-
senvolve um atendimento 

de excelência e não pode ser 
prejudicada”, concluiu o de-
putado Duarte Bechir.
Escolas – Em reunião à tarde, 
a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência aprovou requerimen-
tos de visitas a três escolas 
estaduais, sendo duas de en-
sino especial. Participaram da 
reunião pais de alunos da Es-
cola Estadual Francisco Sales. 
Eles relataram que a escola 
não mais oferece o ensino in-
fantil e que alguns dos alunos 
já foram encaminhados para 
escolas regulares, as quais 
não têm condição de receber 
pessoas com deficiência.

Após ouvir as queixas, 
a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) solicitou visita para 
conhecer as condições de 

funcionamento da Escola 
Francisco Sales e as interven-
ções necessárias para aten-
der as pessoas com deficiên-
cia. Ela solicitou, ainda, que 
fosse realizada visita à Escola 
Estadual João Ferreira de 
Freitas, em Ibirité, para onde 
elas foram encaminhadas. 
Outro requerimento de visi-
ta foi aprovado, de autoria 
do deputado Duarte Belchir, 
para conhecer as instalações 
e as condições de funciona-
mento da Escola Estadual 
Doutor Amaro Neves Barre-
to, em Belo Horizonte. 

Também foram aprova-
dos requerimentos de audiên-
cia, inclusive sobre as condi-
ções de funcionamento da 
AMR, como consequência da 
visita realizada pela manhã.

Clarissa Barçante

Comissão visitou AMR a fim de discutir soluções para os problemas enfrentados pela associação 

COMISSÕES

Sonorização em sala tem parecer favorável
O Projeto de Lei 1.600/15, do 
deputado João Leite (PSDB), 
que obriga a instalação de dis-
positivo de sonorização nas 
salas de aula dos ensinos fun-
damental, médio e superior, 
recebeu ontem parecer favo-
rável de 1º turno da Comissão 
de Educação, Ciência e Tecno-

logia. O objetivo é diminuir a 
ocorrência de problemas de 
cordas vocais em professores.

A relatora, deputada Ione 
Pinheiro (DEM), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, que apresentou. 
A proposição já havia sido 
analisada pela Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), 
que apresentou o primeiro 
substitutivo, propondo, em 
vez de uma nova lei, a inclu-
são de um parágrafo único 
ao artigo 2º da Lei 16.077, de 
2006, que institui a Política Es-
tadual de Saúde Vocal. O pa-
recer aprovado na Comissão 

de Educação acata a sugestão 
da CCJ, mas sugere substituir 
o termo “equipamentos e 
sistemas de sonorização” por 
“equipamentos de transmis-
são e amplificação da voz”.

O projeto vai agora à Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.
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Violação de direitos de mães e bebês 
é denunciada em audiência pública

Participantes de audiência 
realizada ontem pela Comis-
são de Participação Popular 
condenaram duas recomen-
dações do Ministério Público 
(MP) e uma portaria da Jus-
tiça que estaria significando, 
na prática, a separação com-
pulsória de mães usuárias de 
drogas ou que vivem na rua 
de seus bebês recém-nasci-
dos. A reunião foi realizada a 
requerimento do presidente 
da comissão, deputado Dou-
tor Jean Freire (PT).

As duas recomendações 
do MP foram editadas em 
2014, e a portaria, da Vara 
Cível da Infância e da Juven-
tude da Comarca de Belo 
Horizonte, é de 2016. Elas 
determinam a notificação, 
no prazo de 48 horas, e o en-
caminhamento dos bebês de 
mães usuárias de drogas ou 
em trajetória de rua, identi-
ficados ainda nas maternida-
des, para acolhimento insti-
tucional ou entrega à família 
extensa (parentes próximos). 
Entretanto, as medidas não 
exigiriam a constatação de 
situações de violência ou de 
abandono material pela mãe, 
o que estaria em desacordo 
com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Como consequência, se-
gundo relatos feitos na au-
diência pública, o que era pa-
ra ser uma excepcionalidade 

acabou dando margem a abu-
sos, com o aumento em Belo 
Horizonte dos casos de mães 
que perderam seus bebês. Fo-
ram 26 casos em 2013 em Be-
lo Horizonte, 72 em 2014, 140 
em 2015 e, no ano passado, 
132, de acordo com informa-
ções da Secretaria Municipal 
Adjunta de Assistência Social.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) classificou esse tipo 
de ação como um “sequestro 
de crianças”. “O direito da 
criança estará mais garantido 
se ela ficar ao lado da mãe. 
Às vezes, o bebê é a única 

coisa que lhe restou na vida”, 
afirmou. “A Assembleia preci-
sa se posicionar com firmeza 
contra isso”, completou o de-
putado Doutor Jean Freire.

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) disse ser necessária uma 
regulamentação mais clara de 
medidas tão extremas como o 
rompimento do vínculo entre 
mãe e filho. O deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) com-
parou a retirada dos bebês à 
violência na desocupação da 
chamada “cracolândia” da ca-
pital paulista pelo prefeito de 
São Paulo, João Dória. 

Representante do MP, a 
assessora especial da Procura-
doria-Geral de Justiça, promo-
tora Kátia Suzane Araújo, re-
conheceu a gravidade do caso 
e informou que já há um pro-
cedimento instaurado para in-
vestigar supostos abusos. Se-
gundo ela, ainda não há uma 
definição sobre o assunto.

Por sugestão da depu-
tada Marília Campos, foram 
aprovados diversos requeri-
mentos sobre o assunto, in-
clusive para levar o caso ao 
conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Projeto sobre crédito tributário tem
análise adiada por pedido de vista

Um pedido de vista adiou pa-
ra hoje a análise, na Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO), do 
Projeto de Lei (PL) 3.397/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que dispõe sobre 
formas de extinção e garan-
tias do crédito tributário. 
Ontem, ele recebeu o subs-
titutivo nº 1 na Comissão de 
Administração Pública. Como 

a proposição tramita em re-
gime de urgência, a reunião 
foi em conjunto com a FFO. 
Nessa comissão, no entanto, 
houve pedido do vista do pa-
recer pelo deputado Felipe 
Attiê (PTB).

O substitutivo nº 1 foi 
apresentado na Comissão 
de Administração pelo pre-
sidente da comissão e rela-
tor, deputado João Maga-

lhães  (PMDB). O novo texto 
engloba o conteúdo do PL 
4.136/17, também do gover-
nador, que institui o Programa 
de Regularização de Créditos 
Tributários e havia sido ane-
xado ao PL 3.397/16. Além de 
alterar regras e percentuais 
de perdão de dívidas de im-
postos e taxas, o substitutivo 
eleva alíquotas de ICMS de 
combustíveis e o  IPVA de ca-

minhonetes de cabine dupla, 
entre outras alterações na le-
gislação tributária.

O relator na FFO, depu-
tado Ivair Nogueira (PMDB), 
recomendou a aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Administração.

Antes, na Reunião Or-
dinária de Plenário, o PL 
3.397/16 teve o pedido de 
urgência formalizado.

Medidas discutidas na reunião estariam separando mães usuárias de drogas de seus bebês

Daniel Protzner
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Deputados pedem solução definitiva para 
transporte ferroviário na Zona da Mata

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico discutiu 
ontem, em audiência públi-
ca, a possibilidade de reno-
vação antecipada da con-
cessão de malha ferroviária 
para a empresa MRS Logís-
tica. A companhia explora o 
transporte ferroviário de car-
ga há duas décadas, e o con-
trato prevê mais dez anos de 
concessão, que podem ser 
prorrogados por outros 30 
anos, conforme a Medida 
Provisória 752/16, que foi 
recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional e aguar-
da sanção presidencial.

O deputado Antonio Jorge 
(PPS), autor do requerimento 
de audiência, disse reconhecer 
os benefícios que a MRS pro-
porciona aos municípios da Zo-
na da Mata, como geração de 
empregos, mas lembrou que 
os impactos são grandes e vão 
de barulho a trânsito intenso. 
“Precisamos de intervenções 
para melhorar essas questões 
e, especialmente, aumentar a 
segurança e reduzir os aciden-
tes”, declarou.

Os deputados Noraldino 
Junior (PSC) e Isauro Calais 
(PMDB) defenderam inter-
venções definitivas. Isauro 
Calais falou especialmente de 

Juiz de Fora e disse que retirar 
a ferrovia do centro e contor-
nar a cidade seria a solução 
ideal, melhor do que a cons-
trução de trincheiras e viadu-
tos. Segundo ele, o momento 
de renovação do contrato fa-
cilita esse tipo de discussão.

Prefeitos da Zona da Ma-
ta estiveram na audiência pú-
blica e apresentaram deman-
das específicas.

O diretor de Relações Ins-
titucionais da MRS, Luiz Gus-
tavo Bambini de Assis, disse 
que a empresa tenta rene-
gociar a concessão dez anos 
antes de expirar exatamente 
para adiantar os investimen-
tos necessários. Ele ressaltou, 
porém, que mudar o traçado 
das ferrovias para que elas 
contornem as cidades pode 
não ser viável, pelo alto custo 
e pela possibilidade de as ci-
dades continuarem crescen-
do e logo alcançarem a linha. 
Segundo ele, seria melhor se 
o relacionamento do trem 
com as cidades fosse repen-
sado, com obras urbanas. 

O deputado Noraldino 
Júnior sugeriu a criação de 
um grupo de trabalho para 
discutir benefícios às cidades 
durante a renegociação do 
contrato de concessão.

Projetos – Antes da audiência 
pública, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico deu 
pareceres favoráveis a três 
projetos de lei, todos prontos 
para ir a Plenário em 1º tur-
no. São eles os seguintes: PL 
50/15, do deputado Fred Cos-
ta (PEN), que proíbe a renova-
ção automática dos contratos 
para fornecimento de produ-
tos e prestação de serviços por 
assinatura; o PL 494/15, tam-
bém de Fred Costa, que deter-
mina a colocação de avisos nos 
alimentos com altos teores de 

açúcar, sódio, gorduras trans e 
saturadas comercializados no 
Estado; e o PL 526/15, dos de-
putados Fred Costa e Noraldi-
no Júnior (PSC), que determina 
que o fornecedor de produtos 
ou serviços deverá informar a 
ausência de assistência técnica 
em documento fiscal ou por 
intermédio de contrato devi-
damente assinado pelo consu-
midor.

Os três projetos foram 
relatados pelo presidente da 
comissão, deputado Roberto 
Andrade (PSB).

Comissão e secretaria buscam parceria
Fortalecer a parceria entre a 
Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude da ALMG e a Se-
cretaria de Estado de Esportes. 
Esse foi o principal compromis-
so firmado após a visita que a 
comissão realizou ontem ao 
novo titular da pasta, Arnaldo 
Gontijo de Freitas. Participa-
ram da conversa, além do se-
cretário, os deputados Ulysses 
Gomes (PT), presidente da co-
missão, Fábio Avelar Oliveira 
(PTdoB), Mário Henrique Caixa 
(PV) e Carlos Henrique (PRB) e 
o secretário adjunto de Espor-
tes, Ricardo Sapi.

Segundo o deputado Ulys-
ses Gomes, comissão e secre-

taria podem estabelecer uma 
pauta conjunta, de modo que 
temas de interesse da pasta 

se transformem em audiên-
cias públicas na ALMG. “Sa-
bemos que a secretaria conta 

com poucos recursos e, nesse 
cenário desafiador, é preciso 
criar alternativas”, disse.

O secretário Arnaldo Gon-
tijo de Freitas apoiou a pro-
posta e já fez uma sugestão 
de pauta de uma possível au-
diência pública, para discutir 
a necessidade de aprimorar 
a atual Lei de Incentivo ao 
Esporte. Na opinião dele, há 
uma grande dificuldade, espe-
cialmente nas prefeituras do 
interior, para conseguir captar 
os recursos previstos na lei.

Os demais deputados 
presentes também apresen-
taram sugestões e demandas 
da população à secretaria.

COMISSÕES

Parlamentares visitaram ontem o secretário de Estado de Esportes

Possibilidade de renovação de concessão motivou audiência

Guilherme Dardanhan

Sarah Torres
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Doutora Filó é homenageada em Plenário
por seu trabalho como médica pediatra

A ALMG homenageou, em 
Reunião Especial de Plená‑
rio na noite de segunda ‑feira 
(29), a médica pediatra Filo‑
mena Camilo do Vale, mais 
conhecida como Doutora Filó. 
A solenidade foi realizada a 
requerimento da deputada 
Ione Pinheiro (DEM). Na oca‑
sião, a parlamentar entregou 
à médica uma placa alusiva 
à homenagem, juntamente 
com os deputados Dalmo Ri‑
beiro Silva e Antonio Carlos 
Arantes, ambos do PSDB. 

“Falar da Doutora Filó é 
falar de força, fé e solidarie‑
dade. Ela é daquelas pessoas 

que tem a habilidade de con‑
fortar e despertar a fé que 
existe em nós”, afirma Ione 
Pinheiro.

A médica atuou durante 
dez anos como responsável 
por supervisionar o desen‑
volvimento dos médicos resi‑
dentes no Hospital da Baleia. 
Atualmente, é especialista em 
cardiologia infantil na Santa 
Casa de Misericórdia, onde 
atende crianças de famílias de 
baixo poder aquisitivo. Inspi‑
rada nas Irmãs Paulinas, Dou‑
tora Filó também é pregadora 
da Paróquia Nossa Senhora 
Rainha, em Belo Horizonte.

Guilherme Bergamini

Adoção
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) lembrou, em 
seu pronunciamento, o Dia 
Nacional da Adoção, come-
morado em 25 de maio. Ele 
disse que a data evidencia 
alguns problemas, como o 
fato de crianças chegarem 
à adolescência sem serem 
adotadas. “Há preferências 
que excluem grande parte 

do público”, afirmou. Ele sa-
lientou que uma dessas pre-
ferências é por crianças de 
até 6 anos de idade. Além 
disso, Vanderlei Miranda re-
latou que a burocracia atra-
palha o processo de adoção. 
“Em Minas, há mais de 4 mil 
pretendentes e 850 crian-
ças a serem adotadas”, de-
clarou. O parlamentar disse 
que apoia a criação de uma 

comissão na Assembleia so-
bre o assunto. Outros temas 
abordados por ele foram a 
legalização do aborto e a re-
forma da Previdência, sobre 
os quais se manifestou de 
forma contrária. Em aparte, 
a deputada Rosângela Reis 
(Pros) destacou a importân-
cia de se debater a adoção. 
Em sua opinião, é preciso dar 
rapidez aos processos.

Críticas 1
As críticas ao Governo de Mi-
nas deram o tom do discurso 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). Ele afirmou que o 
governador Fernando Pimen-
tel alegou déficit de cerca de 
R$ 7 bilhões quando assumiu 
o governo. Apesar disso, se-
gundo o deputado, o gover-
nador aumentou o número 
de secretarias. O parlamentar 

também destacou notícia do 
jornal O Tempo, que relata 
que o governo não conseguiu 
cumprir a meta de retornar ao 
limite prudencial para os gas-
tos com pessoal, estipulado 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). “A administração 
pública deve ser a mesma em 
qualquer lugar deste País. Se 
as despesas são maiores que 
as receitas, o gestor público 

deve cortar, ao invés de in-
char a máquina pública”, de-
clarou. Sargento Rodrigues 
acrescentou que faltam inves-
timentos em educação, saúde 
e segurança pública. Contu-
do, relatou que R$ 100 mi-
lhões foram destinados à pu-
blicidade governamental. O 
deputado fez críticas também 
aos gastos do governo com o 
fretamento de aeronaves.

Críticas 2
Para o deputado João Leite 
(PSDB), a atual gestão do go-
verno do Estado vendeu um 
sonho que agora não passa de 
ilusão. Em sua opinião, a rea-
lidade tem se mostrado dife-
rente das promessas, e a crise 
pela qual passa o País decor-
re de 13 anos do Partido dos 
Trabalhadores (PT) à frente 
do governo federal. O parla-

mentar disse que os governos 
petistas pararam de investir 
em saúde. “Cerca de 40% dos 
leitos da Santa Casa de Belo 
Horizonte foram fechados por 
falta de repasses”, afirmou. 
Ele também disse que a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Poços de Caldas (Sul 
de Minas) não recebe recur-
sos há meses. Em aparte, o 
deputado Carlos Pimenta 

(PDT) afirmou que o País e o 
Estado vivem o caos na saúde 
pública. Segundo ele, a Secre-
taria de Estado da Fazenda 
administra Minas e repassa 
valores para as demais secre-
tarias, muitas vezes aquém do 
que é necessário. Em outro 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) disse que a 
situação se repete também 
na área de segurança.

REUNIÃO ESPECIAL

ORADORES
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ACONTECE HOJE

8h15
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.397/16 (1º 
turno), do governador, que altera leis sobre a questão tributária (urgência)

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade de Direito da 

UFMG, de Belo Horizonte
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo Horizonte

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

dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PRE 35/16 (turno único), da FFO, que aprova as contas 
do governador do Estado referentes ao exercício de 2014

• Comissões de Cultura e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
(Belo Horizonte) – visita à futura sede da Empresa Mineira de Comuni-
cação, no Barro Preto. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, os pontos pendentes para a 
licença de instalação das obras de duplicação da BR-040. Requerimento: 
deputados Glaycon Franco e Arlen Santiago

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 59 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.874/16 (1º turno), do deputado André Quintão e outros, que estabele-
ce medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra 
os servidores da educação

11h30
• Lançamento do livro O menino do rio (Galeria de Arte) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo Horizonte

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

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
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) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15h45

• Comissões de Saúde e de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e de 
Outras Drogas (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 
estudos sobre a vacina contra a dependência de cocaína, em desenvolvi-
mento pela UFMG. Requerimento: deputado Antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – entrega dos 

votos de congratulações ao Irmão Dino Girardelli. Requerimento: depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório) – deba-
ter, com as dez primeiras empresas do ranking de reclamações do Pro-
con Assembleia, os problemas apontados pelos clientes. Requerimento: 
deputados Felipe Attiê, João Leite e Douglas Melo

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

19h30
• Exibição do filme Constantini (Teatro) – cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Narradores de histórias
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (13/12) – Semana 

Nacional da Comunicação 
 4h25 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com  

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Via Justiça – Armadilhas da internet
 7h Zás – Cartas poéticas, com Grupo Voz e Poesia 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Dia sem tabaco 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Jurista José Gregori 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 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 – Dia sem tabaco 
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.397/16

Do governador Fernando Pimentel. Altera a legislação tributária. Dis-
cussão em 1º turno (urgência)

PL 1.078/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Concede anistia aos praças da Polí-

cia Militar excluídos da corporação em virtude do movimento reivindi-
catório de julho de 1997. Discussão em 2º 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 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


