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Parlamentares aprovam em 2º turno
dois projetos de anistia a servidores

PL sobre crédito tributário é aprovado
1,5 bilhão. Mas o relator da 
proposição na Comissão de 
Administração Pública, depu-
tado João Magalhães (PMDB), 
aponta receita entre R$ 2 bi-
lhões e R$ 3 bilhões.

As medidas destinadas a 
compensar as renúncias fis-
cais do PL 3.397/16 foram vo-
tadas em separado, a reque-
rimento do líder da Minoria, 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB). Embora elevem alí-
quotas de impostos a partir 
de 2018, elas foram aprova-
das, apesar do voto contrário 
de deputados da oposição.

relativas a multas ambientais 
previstas na Lei 21.735, de 
2015. Por essa razão, foi apro-
vada também a emenda nº 1, 
da Comissão de Administração 
Pública, que exclui dos benefí-
cios de renegociação o crédito 
não tributário objeto de ação 
penal por crime ambiental.

Em linhas gerais, a pro-
posição facilita a quitação de 
dívidas tributárias, por meio 
de alterações normativas que 
permitirão ao Estado reaver 
créditos. A expectativa da Se-
cretaria de Estado de Fazenda 
é de gerar uma receita de R$ 

Financeira e Orçamentária 
(FFO), que recomendou a 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1 ao vencido, que 
faz apenas adequações téc-
nicas no texto. Com isso, o 
PL 3.397/16 está na pauta 
das três reuniões de Plenário 
convocadas para hoje e po-
derá ser votado em 2º turno.

O texto aprovado on-
tem em Plenário inclui, no PL 
3.397/16, os dispositivos do PL 
4.136/17, do governador, que 
tramitava anexado ao primei-
ro. Entre as anistias concedi-
das pelo projeto, há algumas 

Também foi aprovado, na Reu-
nião Extraordinária da manhã 
de ontem, o Projeto de Lei 
3.397/16, do governador Fer-
nando Pimentel, que trata do 
crédito tributário e do refinan-
ciamento de dívidas de impos-
tos e taxas. A matéria passou 
em 1º turno, na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Administração Pública, que 
traz, entre outras alterações, 
aumento de alíquota de ICMS 
para álcool e gasolina. 

Mais tarde, a proposição 
recebeu parecer de 2º turno 
da Comissão de Fiscalização 

Ricardo Barbosa

Votações foram acompanhadas, das galerias, por parentes de praças da PM e servidores da educação

nhum trabalhador pode ser 
punido pelo direito de greve 
e salientou o compromisso do 
governador Fernando Pimen-
tel em sancionar a matéria. 

Parentes de praças envol-
vidos na greve da Polícia Mi-
litar e profissionais da educa-
ção acompanharam as vota-
ções nas galerias do Plenário.

tegoria na ALMG.
A outra proposição apro-

vada é o PL 3.875/16, do de-
putado André Quintão (PT) e 
de outros 33 parlamentares. 
Ela anistia servidores da edu-
cação que participaram de 
paralisações em 2015.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) destacou que ne-

PM, mas ao Corpo de Bombei-
ros, não trouxe anistia plena.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) falou em “acabar com 
as feridas da greve” e apelou 
ao governador para que não 
vete a matéria. O projeto foi 
defendido, ainda, pelo depu-
tado Coronel Piccinini (PSB), 
que também representa a ca-

O Plenário aprovou, em Reu-
nião Extraordinária na ma-
nhã de ontem, dois projetos 
de lei de anistia a servidores 
públicos que participaram 
de greves. Ambos foram vo-
tados em 2º turno. Nos dois 
casos, os deputados manti-
veram o texto do vencido em 
1º turno. Após análise da re-
dação final, os projetos serão 
encaminhados à sanção do 
governador.

O PL 1.078/15, do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), beneficia praças da 
Polícia Militar excluídos da 
corporação em virtude do 
movimento reivindicatório 
ocorrido em junho de 1997. 
O texto estabelece que a 
anistia observará o dispos-
to na Lei Federal 12.505, de 
2011, que concedeu o bene-
fício aos militares mineiros e 
de outros estados que par-
ticiparam de movimentos 
 reivindicatórios.

O deputado Sargento Ro-
drigues classificou a aprova-
ção do projeto como histórica. 
Ele frisou que a Emenda Cons-
titucional 39, de 1999, que 
reintegrou os grevistas não à 



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 1º de junho de 2017COMISSÕES

CCJ analisa política do semiárido e
regras para bombeiros voluntários

Caso de mineiro baleado será discutido
Saúde – A Comissão de Saú-
de também aprovou reque-
rimentos ontem. Um deles, 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT), prevê visita ao Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) 
para debater o orçamento 
estadual, especialmente so-
bre os restos a pagar na área 
da saúde.

Outra audiência pública, 
solicitada pelo presidente da 
comissão, deputado Cristia-
no Silveira (PT), vai tratar de 
informação publicada no jor-
nal O Tempo, segundo a qual 
quase metade dos processos 
de homicídios prescrevem 
em Belo Horizonte antes da 
apuração do crime.

Carlos Geovani Cirilo, de 
61 anos, foi atingido no maxi-
lar e continua com a bala alo-
jada. Ele está na UTI do Hos-
pital de Base de Brasília, em 
estado de coma e respirando 
com a ajuda de aparelhos. Os 
deputados querem debater o 
assunto e acompanhar o de-
senrolar do caso.

O caso do aposentado minei-
ro baleado durante manifes-
tação contra o governo de Mi-
chel Temer em Brasília, no dia 
24 de maio, motivou requeri-
mento de audiência pública, 
aprovado ontem pela Comis-
são de Direitos Humanos. A 
reunião foi solicitada pelo de-
putado Rogério Correia (PT).

Clarissa Barçante

Parlamentares também deram pareceres sobre utilização de drones e reajuste para servidores do TCE

cidos pela sigla Vant, ou sim-
plesmente drones, no interior 
de prédios públicos e cons-
truções fechadas, como uni-
dades policiais e estabeleci-
mentos prisionais e socioedu-
cativos. O parecer do relator, 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB), foi pela constituciona-
lidade na forma do substituti-
vo nº 1, que apresentou. Esse 
novo texto promove apenas 
ajustes na redação original, a 
fim de que fiquem mais claros 
os objetivos do projeto e tam-
bém para que as providên-
cias nele constantes tenham 
maior eficácia jurídica.

A CCJ analisou ontem di-
versas outras proposições. A 
cobertura completa da reu-
nião da comissão pode ser 
lida no Portal da Assembleia 
(almg.gov.br).

Contas do Estado (TCE), que 
dispõe sobre a revisão anual 
dos vencimentos e proventos 
dos servidores do órgão, refe-
rente à data-base de 1º de ja-
neiro deste ano. Será utiliza-
do na correção o percen tual 
de 6,29% (inflação medida 
pelo IPCA em 2016).

O impacto orçamentário 
e financeiro é estimado em 
R$ 25.075.935,54 no exercí-
cio de 2017, dentro do limite 
prudencial da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. O relator, 
deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), concluiu pe-
la constitucionalidade da ma-
téria em sua forma original.
Drones – A CCJ analisou, ain-
da, o PL 3.559/16, do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
que proíbe o uso de veículos 
aéreos não tripulados, conhe-

de competência do Corpo de 
Bombeiros por voluntários, 
profissionais e instituições 
civis, também recebeu on-
tem parecer pela constitu-
cionalidade da CCJ. O relator, 
deputado Leonídio Bouças 
(PMDB), apresentou a emen-
da nº 1, que faz a adequação 
do texto à técnica legislativa.

A proposição estabelece 
quais atividades são considera-
das de competência do Corpo 
de Bombeiros para fins de inci-
dência de seus comandos, veda 
o emprego do nome da corpo-
ração para denominação de 
instituições civis e determina 
que o número telefônico 193 é 
de uso exclusivo da corporação.
Reajuste – Outra proposi-
ção a receber parecer pela 
constitucionalidade foi o PL 
4.183/17, do Tribunal de 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) concluiu ontem 
pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei (PL) 3.968/16, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que institui a Política e 
o Sistema Estaduais de Con-
vivência com o Semiárido. O 
relator, deputado Hely Tar-
qüínio (PV), apresentou o 
substitutivo nº 1.

Segundo o autor da pro-
posição, a instituição de uma 
política e de um sistema vol-
tados especificamente para 
o semiárido será um impor-
tante instrumento de gestão 
e planejamento intersetorial 
e transversal de políticas e 
programas governamentais e 
ações da sociedade civil.

O projeto prevê que, ori-
ginalmente, o sistema será 
composto por duas instân-
cias: o Fórum Estadual de 
Convivência com o Semiárido 
e o Comitê Governamental 
de Convivência com o Semi-
árido. A proposição determi-
na, ainda, dois instrumentos 
de planejamento e gestão da 
política: o Plano Estadual de 
Convivência com o Semiárido 
e o Sistema de Informações, 
Monitoramento e Avaliação.

O substitutivo nº 1 elimi-
na todo o capítulo III do texto 
original, com o objetivo de pre-
servar a iniciativa do governa-
dor na criação de órgão público 
no âmbito do Poder Executivo.
Bombeiros – O PL 3.862/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que dispõe sobre a 
prática de atividades da área 
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Estudo da UFMG sobre vacina contra
cocaína esbarra na falta de financiamento

Pesquisador da universidade apresentou informações sobre a pesquisa

Sarah Torres

animado com a perspectiva 
de solução por meio da ciên-
cia, mas triste com a falta de 
interesse das autoridades”, 
declarou.

Parte da reunião foi dedi-
cada à apresentação da pes-
quisa pelo professor Frederi-
co Garcia. Uma das dúvidas 
esclarecidas foi a validade do 
termo vacina, já que, na práti-
ca, o que já foi desenvolvido 
(e agora precisa ser exaustiva-
mente testado) são duas mo-
léculas sintéticas que se ligam 
à molécula de cocaína para 
impedir que ela alcance os 
locais do cérebro em que vão 
produzir o efeito do prazer.

o objetivo da audiência foi 
sensibilizar o poder público e 
a sociedade sobre a possível 
perda de uma oportunidade 
de cura de um problema tão 
grave como a dependência 
química de cocaína e crack, 
que são formas de consumo 
da mesma droga.

O presidente da Comis-
são de Saúde, deputado Car-
los Pimenta (PDT), lembrou o 
drama vivido pelos frequen-
tadores da região conhecida 
como Cracolândia, no Centro 
de São Paulo, e disse que pes-
quisas científicas desse tipo 
deveriam ser encaradas co-
mo prioridade no Brasil. “Fico 

edital deve ser lançado nas 
próximas semanas.

No caso de Minas Gerais, 
a Fundação de Amparo à Pes-
quisa (Fapemig) é o principal 
órgão oficial de fomento e, 
nos estágios iniciais, já deu 
seu apoio à pesquisa da vaci-
na contra o vício em cocaína. 
O diretor de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação da entidade, 
Paulo Sérgio Lacerda Beirão, 
lembrou que são investidos 
atualmente cerca de R$ 1 mi-
lhão. O problema é que são 
cerca de 30 projetos ligados à 
dependência química, o que 
dá uma média de R$ 33 mil 
para cada um, quantia insufi-
ciente para o avanço do estu-
do na UFMG.

Foi cogitado, ainda, o uso 
de recursos diretamente vincu-
lados à Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas  (Senad), 
e os deputados prometeram 
intermediar essa articulação. 
Os parlamentares também já 
iniciaram os entendimentos 
com o secretário de Estado de 
Saúde, Sávio Souza Cruz, que 
ficou de buscar outras fontes 
de recursos.
Oportunidade – As opções de 
financiamento foram endos-
sadas pelo deputado Antônio 
Jorge, o qual ressaltou que 

Trezentos mil reais. Esse é o 
valor que um pesquisador 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) precisa 
para dar continuidade a um 
estudo que pode significar o 
desenvolvimento de uma es-
pécie de vacina para prevenir 
e tratar o vício em cocaína. 
As dificuldades em obter essa 
quantia foram debatidas on-
tem, em audiência conjunta 
das Comissões de Saúde e de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas. O 
requerimento de audiência 
foi do deputado Antônio Jor-
ge (PPS), presidente da Co-
missão de Combate ao Uso 
de Crack, que convidou o co-
ordenador do Centro Regio-
nal de Referência em Drogas 
da UFMG, Frederico Duarte 
Garcia, para apresentar o re-
sultado do seu trabalho.

Ao longo da reunião, 
algumas opções de finan-
ciamento foram cogitadas, 
sendo a mais promissora o 
Programa de Pesquisas para 
o SUS (PPSus), parceria do 
governo federal com as insti-
tuições de fomento à pesqui-
sa por meio das secretarias 
de estado responsáveis pelo 
gerenciamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Um 

Irmão Dino Girardelli recebe homenagem
Daniel Protzner

Os serviços prestados à edu-
cação pelo religioso italiano 
Dino Girardelli, da Congrega-
ção dos Filhos de Maria Ima-
culada (Pavonianos), motiva-
ram ontem homenagem da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. O deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que requereu a reunião, des-
tacou a importância do ho-
menageado. “O irmão Dino 
completou 60 anos de mora-
dia no Brasil, contribuindo pa-
ra o desenvolvimento educa-
cional do País, especialmente 
do Sul de Minas”, afirmou.

A deputada Celise Lavio-

la (PMDB), presidente da co-
missão, e o deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS) também elogia-
ram a trajetória de Girardelli. 

O religioso agradeceu 
a homenagem e destacou o 
trabalho da Congregação dos 
Filhos de Maria Imaculada. 
“Acredito na educação e pre-
tendo trabalhar enquanto Deus 
me der vida e saúde”, disse ele, 
que tem 82 anos de idade.

Participaram da home-
nagem a desembargadora do 
Tribunal Regional do Traba-
lho Camila Zaidler, o ex-minis-
tro Paulo Paiva e Humberto 
Ballarini, amigo de Girardelli.
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Rádio Inconfidência vai para nova sede 

Questão ambiental motiva divergências
sobre obras de duplicação da BR-040

Deputados visitaram prédio da Empresa Mineira de Comunicação

Na audiência pública, parlamentares cobraram melhorias na BR-040

Ricardo Barbosa

Luiz Santana

deverá iniciar suas operações 
no local em agosto. 

O secretário de Estado 
de Cultura, Ângelo Oswaldo, 
que acompanhou a visita, 
disse que a EMC represen-
ta racionalização dos gastos 
públicos, uma vez que a Rá-
dio Inconfidência e a Rede 
Minas poderão compartilhar 
espaços e serviços adminis-
trativos.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel elogiou as instala-
ções e destacou que o pró-
ximo passo é lutar pela va-
lorização dos servidores da 
empresa. O deputado Bosco 
(PTdoB) afirmou que a nova 
estrutura é referência para a 
comunicação pública em to-
do o País.

ra Itamar Franco, no dia 12 de 
junho. Os parlamentares visi-
taram o local, a requerimento 
do deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), autor do pro-
jeto que originou a Lei 22.294, 
de 2016. A norma, que inte-
grou a reforma administrativa 
do Estado, criou as condições 
para a criação da EMC.

De acordo com Flávio 
Henrique, a parte adminis-
trativa da empresa já está 
em funcionamento na nova 
sede, que abriga, ainda, a Or-
questra Filarmônica de Minas 
Gerais e um centro de valori-
zação da gastronomia minei-
ra. Ele acrescentou que, em 
razão da complexidade de 
sua estrutura, a Rede Minas, 
que também é parte da EMC, 

Os deputados Glaycon 
Franco (PV), que preside a co-
missão, e Arlen Santiago (PTB) 
manifestaram a preocupação 
de que um jogo de empurra 
entre os órgãos responsáveis 
inviabilize as intervenções. 
“Muitas mortes ocorrem na 
rodovia. E percebemos que os 
governos estadual e federal 
estão parados”, salientou Ar-
len Santiago. Glaycon Franco 
também reclamou da cobran-
ça de pedágio em alguns tre-
chos que ainda não tiveram 
melhorias significativas.

Flávio Rogério Sousa, afirmou 
que a empresa pediu o deta-
lhamento de condicionantes 
referente aos 630 quilôme-
tros que já tiveram licença 
liberada pelo Ibama. “Pode 
haver condicionantes que vão 
de encontro ao contrato”, de-
clarou. O gerente de Relações 
Institucionais da concessio-
nária, Frederico Souza, ressal-
tou que o trecho de Nova Li-
ma a Congonhas tem grande 
demanda e, por estar atenta 
a isso, a empresa tem investi-
do em melhorias no local. 

de Cultura e de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas, que a Rádio Inconfidên-
cia rea lizará sua transmissão 
inaugural, do Centro de Cultu-

O presidente da Empresa Mi-
neira de Comunicação (EMC), 
Flávio Henrique Alves de Oli-
veira, informou ontem, aos 
deputados das Comissões 

autorizar danos a um manan-
cial hídrico que abastece Be-
lo Horizonte, por exemplo?”, 
questionou  Sarmento. 

A rodovia, que liga Bra-
sília ao Rio de Janeiro, tem 
770 quilômetros que cortam 
o Estado. O Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis  (Ibama) liberou, no mês 
passado, a duplicação de 630 
quilômetros. Os 140 quilô-
metros restantes têm seis 
pontos com pendências. En-
tre eles está o trecho entre 
Belo Horizonte e Congonhas. 

O IEF precisa dar o aval 
para a duplicação de 125 qui-
lômetros, ao todo. Para os 
outros 15, é necessária a anu-
ência da Empresa de Planeja-
mento e Logística (EPL), com-
panhia pública que recebe os 
projetos da concessionária, 
realiza estudos e os encami-
nha ao Ibama. A gerente de 
Meio Ambiente da EPL, Julia-
na Karina Silva, explicou que a 
empresa aguarda a realização 
de um estudo nesse trecho.
Condicionantes – O diretor- 
-superintendente da Via 040, 

Órgãos de fiscalização am-
biental e a concessionária Via 
040 manifestaram divergên-
cias, ontem, sobre a dupli-
cação de trechos da BR-040 
em Minas Gerais. O assunto 
foi discutido em audiência 
pública da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável. Os parlamen-
tares da comissão cobraram 
melhorias e mais segurança 
na rodovia.

Um dos convidados, o 
diretor-geral do Instituto Es-
tadual de Florestas (IEF), João 
Paulo Mello Rodrigues Sar-
mento, disse que não há pos-
sibilidade de o Estado agilizar 
o licenciamento ambiental 
sem que os projetos execu-
tivos de duplicação estejam 
adequados à legislação. Ele 
acrescentou que o IEF é sen-
sível à demanda de duplica-
ção, mas não pode negligen-
ciar os aspectos ambientais. 
Segundo Sarmento, a Via 
040, que administra a es-
trada, não tem apresentado 
uma alternativa às interven-
ções em unidades de con-
servação. “Como podemos 
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Procon Assembleia defende mais clareza
das telefônicas na prestação de serviços

Contas do governo de 2014 passam na FFO
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), com a 
emenda nº 1, que apresentou. 

Também está pronto pa-
ra o Plenário, em 1º turno, 
o PL 1.124/15, do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que declara a Imprensa Ofi-
cial patrimônio histórico, 
cultural e imaterial do Esta-
do. O relator, Cássio Soares, 
recomendou a aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Cultura.

putado Cássio Soares (PSD).
Dois projetos de lei fo-

ram analisados pela comissão 
na reunião de ontem. O PL 
1.397/15, do deputado Fábio 
Avelar Oliveira (PTdoB), que 
institui a Política Estadual de 
Incentivo ao Empreendedo-
rismo, ao Desenvolvimento 
Industrial e às Novas Tecno-
logias, recebeu parecer favo-
rável e já pode ser analisado 
em 1º turno pelo Plenário. O 
relator, deputado Tito Torres 
 (PSDB), opinou pela aprova-

Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e opinou pela apro-
vação da matéria na forma 
original. O PRE 35/16 segue 
para análise do Plenário, em 
turno único.

A FFO também se ma-
nifestou favoravelmente à 
aprovação das contas do TCE 
relativas ao exercício de 2014. 
O Ofício 1/15, do presidente 
do tribunal, foi acatado sem 
alterações e transformado no 
Projeto de Resolução 17, da 
comissão. O relator foi o de-

As contas do governo de Mi-
nas referentes a 2014 rece-
beram ontem parecer pela 
aprovação da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). O período 
engloba as gestões dos go-
vernadores Antônio Anasta-
sia e Alberto Pinto Coelho. O 
Projeto de Resolução 35/16, 
de autoria da própria comis-
são e que trata do assunto, 
teve como relator o depu-
tado Felipe Attiê (PTB). Ele 
concordou com a decisão do 

Willian Dias

Comissão de Defesa do Consumidor discutiu compromissos assumidos por operadoras de telefonia

Atendimento – As operadoras 
se defenderam lembrando a 
criação de novos canais de 
atendimento aos consumido-
res, especialmente na internet 
e em aplicativos de celular. Os 
representantes das empresas 
também garantiram que o 
número de reclamações tem  
diminuído proporcionalmente 
ao número de clientes. Par-
ticiparam da reunião um re-
presentante da Vivo, Ricardo 
Lopes; o gerente de Relações 
Institucionais da Oi, Marco 
Antônio Borges; um advogado 
da Claro, Felipe Gazola; e uma 
representante da TIM, Fer-
nanda Oliveira Pinto.

net exemplar no mundo. Ao 
invés disso, ficam lá, só geran-
do superávit para o governo 
conseguir mais dinheiro para 
gastar com outras coisas”, dis-
se o presidente da comissão, 
deputado Felipe Attiê (PTB), 
no que foi apoiado pelo de-
putado João Leite (PSDB).

O deputado João Leite leu 
os compromissos firmados 
depois da CPI e defendeu que 
as informações sobre o cum-
primento de todos os itens se-
jam fornecidas à ALMG.

O deputado Carlos Hen-
rique (PRB) alertou os consu-
midores para ficarem atentos 
aos seus direitos.

que as empresas apresentem 
as informações relativas aos 
serviços prestados de forma 
mais clara, especialmente 
quanto ao uso de dados, uma 
fonte frequente de dúvidas 
dos usuários.

Os deputados criticaram 
o governo federal por não 
utilizar os recursos dos Fun-
dos de Universalização dos 
Serviços de Telecomunica-
ções (Fust), de Fiscalização 
das Telecomunicações (Fistel) 
e de Desenvolvimento Tec-
nológico das Telecomunica-
ções (Funttel). “Ao todo são  
R$ 80 bilhões, dinheiro sufi-
ciente para termos uma inter-

Desde 2014, as empresas de 
telefonia móvel ocupam seis 
dos dez primeiros postos no 
ranking de reclamações do 
Procon Assembleia. O as-
sunto foi discutido ontem, 
em reunião da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. 

Antes de 2014, as finan-
ceiras eram, de acordo com 
Marcelo Barbosa, campeãs 
de reclamações devido a ne-
gociações relativas a cartões 
de crédito. De lá para cá, as 
operadoras de telefonia não 
abandonaram mais o indese-
jável primeiro lugar. Naquele 
ano, a ALMG instalou a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Telefonia, que, ao final 
dos trabalhos, assinou com as 
maiores companhias do setor 
um termo de compromisso.

Desde então, o cenário 
não mudou muito, segundo 
o coordenador do Procon. 
As razões das queixas tam-
bém não mudaram, tendo 
a cobrança indevida como a 
maior fonte de problemas. 

Marcelo Barbosa desta-
cou que um dos itens do acor-
do firmado com a ALMG – a 
criação de canais específicos 
para atendimento dos órgãos 
de defesa do consumidor – 
foi cumprido e o índice de 
conciliação por esses canais 
ultrapassa 80%. Ele defendeu 
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Grão Mogol) – visita ao Vale das Can-

celas para discutir a ocorrência de conflitos fundiários. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

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

e votar proposições que dispensam Plenário
11h15

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 4.183/17 (1º turno), do Tribunal de Contas, que dispõe 
sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do 
Tribunal de Contas do Estado para 2017

11h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.183/17 (1º turno), do Tribunal de 
Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Tribunal de Contas do Estado para 2017

13 horas
• Comissão de Segurança Pública (Machado) – debater, com a presença de 

convidados, o aumento da criminalidade no município. Requerimento: 
deputado Dalmo Ribeiro Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do Unifeg, de Guaxupé

14h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11h15
14h30 

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – 
mesma pauta da reunião das 11h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, a tutela responsável de animais. Reque-
rimento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, as condições de trabalho dos 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Requerimento: deputado Ce-
linho do Sinttrocel

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à resistência estudantil que 

lutou, há 40 anos, contra a repressão ao III Encontro Nacional de Es-
tudantes. Requerimento: deputados Cristiano Silveira, Durval Ângelo, 
Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas) – Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)

PL 3.397/16 – Do governador Fernando Pimentel. Altera a legislação tributária. Discussão em 2º turno (urgência)
Reunião Extraordinária (18 horas) – Mesma pauta da Reunião Ordinária

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 3h45 Panorama – Dia sem tabaco 
 4h15 Assembleia Notícia 
 4h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 6h30 Memória e Poder – Jurista José Gregori 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Musicalização infantil 
 9h Assembleia Notícia / Plenário (ao vivo) – Reunião 

Extraordinária 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Crise financeira dos hospitais 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Musicalização infantil 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à resistência 

estudantil que, há 40 anos, lutou contra a repressão ao III 
Encontro Nacional de Estudantes 

 20h30 Propaganda política 
 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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