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PEC que cria adicional volta a Plenário

Leilão de usinas da Cemig e maus-tratos
contra animais são temas de audiências

Comunicação e Obras Pú-
blicas debaterá problemas 
na prestação do serviço de 
transporte intermunicipal de 
passageiros entre Esmeraldas 
e a Capital. 

Na quinta-feira (22), o 
cronograma das obras pre-
vistas para a Rodovia BR- 
-040, entre o Anel Rodoviário 
e Conselheiro Lafaiete, será 
discutido pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização. A reunião é às 10 
horas, no Auditório. 

À tarde, às 14h30, tam-
bém no Auditório, a Comis-
são Extraordinária de Prote-
ção dos Animais vai discutir a 
aplicabilidade da Lei 22.231, 
de 2016, que trata da defi-
nição de maus-tratos contra 
animais no Estado.

mico visita a Procuradoria- 
-Geral de Justiça para tratar 
da possibilidade de retomada 
das atividades da minerado-
ra, apontada como respon-
sável pelo rompimento da 
Barragem de Fundão, em Ma-
riana, em novembro de 2015. 
O desastre provocou a morte 
de 18 pessoas e contaminou 
o Rio Doce. Desde então, as 
atividades da Samarco estão 
suspensas na região.

Na quarta-feira (21), às 
15 horas, no Plenarinho II, 
a Comissão de Administra-
ção Pública vai tratar da fal-
ta de hospital credenciado 
do Instituto de Previdência 
dos Servidores (Ipsemg) em 
Uberlândia.

Às 15h30, no Plenarinho 
I, a Comissão de Transporte, 

Auditório. Os deputados vão 
debater os impactos para o 
Estado da Portaria 133, de 
2017, do Ministério de Mi-
nas e Energia, que permite à 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) leiloar cin-
co usinas cujos contratos de 
concessão com a União esta-
riam vencidos. Quatro delas 
são exploradas pela Cemig, 
que pode sofrer prejuízos.

Uma audiência e uma 
visita estão previstas para 
amanhã (20). Às 15h15, as 
Comissões de Agropecuária 
e Agroindústria e de Segu-
rança Pública fazem reunião 
conjunta no Plenarinho III, 
para discutir a segurança do 
homem do campo. 

Às 17 horas, a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-

A agenda das comissões da  
Assembleia prevê, para esta 
semana, seis audiências pú-
blicas e duas visitas. Entre os 
temas a serem abordados, es-
tão o leilão de usinas hidrelé-
tricas da Cemig e os maus-
tratos contra os animais.

A primeira atividade da 
semana é hoje (19), às 9h30, 
quando a Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência estará em 
Ibirité. O objetivo é visitar a 
Escola Estadual João Ferreira 
de Freitas, para conhecer as 
condições de funcionamento 
do local e o atendimento às 
crianças com deficiência. 

A questão das usinas hi-
drelétricas será tema de audi-
ência da Comissão de Minas 
e Energia, hoje, às 14h30, no 

Guilherme Dardanhan

Comissão especial deu parecer de 2º turno favorável ao pagamento de adicional para educação

ao artigo 116 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, de modo a abrir 
uma exceção.

que impede acréscimos ao 
salário exclusivamente em 
razão do tempo de serviço.

A PEC dá nova redação 

cio, contados a partir de 1º 
de janeiro de 2012. Ele não 
vinha sendo pago em função 
de dispositivo constitucional 

Está pronta para ir a Plenário, 
em 2º turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
45/17, do deputado Rogério 
Correia (PT) e outros, que 
assegura o pagamento do 
Adicional de Valorização da 
Educação Básica (Adveb). A 
proposição voltou à comissão 
especial na quarta-feira (14), 
para que fosse analisado o 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
apresentado em Plenário. O 
parecer da relatora, deputa-
da Celise Laviola (PMDB), foi 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 2, que apre-
sentou. O novo texto acata as 
alterações do substitutivo nº 
1, mas faz adequações relati-
vas à técnica legislativa. 

A proposição permite o 
pagamento aos servidores da 
educação básica de adicional 
de 5% do vencimento a cada 
cinco anos de efetivo exercí-
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Vigilância Sanitária apreende alho 
irregular após denúncia da ALMG

Projeto proíbe testes com animais
Na mesma reunião, a de-

putada Marília Campos pediu 
vista do parecer de 2º turno 
sobre o PL 1.947/15, do depu-
tado Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB). A matéria altera a Lei 
12.503, de 1997, que cria o 
Programa Estadual de Conser-
vação da Água. O relator é o 
deputado Dilzon Melo (PTB).

missão de Desenvolvimento 
Econômico.

O substitutivo nº 1 de-
termina que o infrator se 
submeta a sanções contidas 
na Lei 7.772, de 1980, que 
dispõe sobre a proteção ao 
meio ambiente. O projeto 
original estabelece multas e 
sanções específicas.

senvolvimento, experimento 
e teste de produtos cosméti-
cos e de higiene pessoal, per-
fumes e seus componentes. 
A relatora, deputada Marília 
Campos (PT), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Agora, a proposição vai à Co-

O Projeto de Lei (PL) 2.844/15 
recebeu parecer de 1º tur-
no favorável da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, em reu-
nião na quarta-feira (14). De 
autoria dos deputados Fred 
Costa (PEN) e Noraldino Jú-
nior (PSC), a matéria proíbe a 
utilização de animais para de-

Sarah Torres

Audiência sobre a venda de alho descascado na Ceasa foi resultado de visita anterior da comissão

Ocupação – No início da reu-
nião, o deputado Antonio 
Carlos Arantes anunciou que 
foi agendada para o dia 22 
de junho uma ação para de-
salojar as famílias que estão 
na Ocupação William Rosa, 
no Bairro Jardim Laguna, em 
Contagem. A área está pró-
xima à Ceasa, que alega ser 
proprietária. 

O chefe de gabinete da 
Prefeitura de Contagem, Sér-
gio Mendes, lamentou a de-
socupação, por acreditar que 
o ideal seria uma solução que 
também atendesse as famí-
lias. O presidente da Associa-
ção dos Produtores da Ceasa, 
Ladislau Melo, disse ver com 
bons olhos a desocupação, 
mas declarou que ela deve 
ser feita com cautela.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) exibiu fotos de um 
caminhão descarregando uma 
grande quantidade de alho 
descascado no MLP, algo que 
claramente seria impossível 
para um pequeno produtor. 

O presidente da comis-
são, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), disse que há 
omissão do Estado na fiscali-
zação e que ela é necessária 
no MLP, mas é preciso cuida-
do para separar o pequeno 
produtor dos atravessadores. 

Ao final da audiência, o 
deputado Duarte Bechir in-
formou que a comissão vai 
cobrar providências de diver-
sos órgãos, como Polícia Mi-
litar, Secretaria de Estado de 
Fazenda, Ceasa e Vigilância 
Sanitária de Contagem.

bre ele. Os lojistas da Ceasa 
que vendem o produto cer-
tificado reclamam da concor-
rência desleal. “Em Nova Con-
tagem, há mais de 15 pontos 
de descascação (de alho) 
clandestinos”, denunciou o 
lojista José Carlos Freitas.

Em meio à falta de fisca-
lização, há suspeitas de que 
distribuidores se aproveitam 
dessa realidade para vender 
produtos que vêm de fora do 
Estado e do País e que são até 
fruto de roubo. 

O diretor técnico ope-
racional da Ceasa, Marcelo 
Lana Franco, disse que 95% 
da venda de alho na Ceasa 
acontecem nas lojas. Segun-
do ele, o restante também é 
fiscalizado, mas há situações 
que fogem ao controle.

No mesmo dia em que a As-
sembleia Legislativa promo-
veu uma audiência para dis-
cutir a comercialização irre-
gular de alho descascado na 
CeasaMinas, em Contagem, 
as Vigilâncias Sanitárias do 
Estado e do município reali-
zaram uma operação que re-
sultou na apreensão de 100 
quilos do produto.

A fiscalização ocorreu na 
manhã de quarta-feira (14), 
na Ceasa. A audiência pública 
foi organizada pela Comissão 
de Agropecuária e Agroin-
dústria, à tarde. No dia 5 de 
junho, deputados haviam vi-
sitado a Ceasa e criticado a 
situação encontrada.

Na reunião de quarta, o 
diretor de Projetos e Gestão 
da Superintendência de Fis-
calização da Receita Estadual, 
Ronaldo Teixeira, deixou claro 
que a venda de alho descasca-
do no Mercado Livre do Pro-
dutor (MLP), na Ceasa, é ilegal, 
por se tratar de produto indus-
trializado. O MLP é destinado 
à comercialização de produtos 
in natura, diretamente pelo 
pequeno produtor. “Não há 
como a Receita agir. É caso de 
Vigilância Sanitária. O produto 
é proibido”, afirmou Teixeira.

O produto industrializa-
do precisa ter certificação 
sanitária e de origem da pro-
dução, o que não acontece 
com o alho descascado que 
vem sendo oferecido no MLP. 
O produto irregular também 
foge à tributação de 18% de 
ICMS que deveria incidir so-

COMISSÕES
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (19/6)

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Ibirité) – 

visita à Escola Estadual João Ferreira de Freitas, para conhecer as con-
dições de funcionamento do local. Requerimento: deputado Duarte Be-
chir e deputadas Celise Laviola e Ione Pinheiro

14h30
• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, os prejuízos para o Estado decorrentes da possibilidade de 
perda de usinas hidrelétricas. Requerimento: deputados Rogério Correia 
e Cristiano Silveira

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Octávio Deluchi (violão); 2ª parte: 

Gustavo Machado (trompete) e Thiago André (piano)
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à indústria japonesa. Reque-

rimento: deputado Felipe Attiê 

Terça-feira (20/6)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras, de Belo Horizonte

COMISSÕES

Escolas famílias agrícolas enfrentam
dificuldades e cobram mais recursos 

Anistia a policiais segue para governador
de informações a autorida-
des aguardarem anos para 
serem pautados para votação 
no Plenário. Segundo o depu-
tado, essa lentidão faz com 
que eles percam seu objeto.

gue para sanção ou veto do 
governador.

Ainda na reunião, o de-
putado Sargento Rodrigues 
se queixou do fato de muitos 
requerimentos com pedidos 

da corporação em virtude 
do movimento reivindica-
tório ocorrido em julho de 
1997. Agora, a proposição, 
de autoria do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), se-

O Plenário aprovou, na Reu-
nião Ordinária de quarta-fei-
ra (14), o parecer de redação 
final do Projeto de Lei (PL) 
1.078/15, que anistia praças 
da Polícia Militar excluídos 

Willian Dias

Centenas de estudantes lotaram o Espaço Democrático, na ALMG, para acompanhar a audiência

novas gerações de agriculto-
res no campo. Para o deputa-
do André Quintão (PT), cabe 
à sociedade se mobilizar para 
garantir que a prioridade às 
EFAs se reflita no Orçamento.

“Esse é um assunto de 
interesse nacional”, reforçou 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT), posição apoiada pela de-
putada Marília Campos (PT) e 
pelo deputado Rogério Cor-
reia (PT). “Educação no cam-
po é direito, e não esmola”, 
afirmou o deputado federal 
Padre João (PT-MG).

(Fundeb), que é federal. Se-
gundo o secretário adjunto 
de Estado de Educação, Wie-
land Silberschneider, para 
cada R$ 100 do Fundeb, o Es-
tado repassa às EFAs R$ 133. 
O secretário adjunto elogiou 
o modelo de ensino desen-
volvido pelas EFAs e garantiu 
ainda que os repasses finan-
ceiros, por parte do Estado, 
estão em dia e vêm até cres-
cendo. 

Doutor Jean Freire disse 
que as EFAs têm como mérito 
garantir a permanência das 

ALMG na forma de um plano 
estadual de educação rural.

Um resumo dos proble-
mas das EFAs foi feito pelo 
secretário-executivo da Ame-
fa, Isalino dos Santos. Segun-
do ele, muitas unidades, por 
funcionarem em condições 
precárias, vivem sob ameaça 
de fechamento.  

Há duas fontes principais 
de recursos para as EFAs. O 
principal é o programa esta-
dual. O outro é o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 

Representantes das escolas 
famílias agrícolas (EFAs) co-
braram, em audiência da Co-
missão de Participação Popu-
lar, na quarta-feira (14), mais 
recursos do orçamento do 
Estado. O objetivo é ameni-
zar problemas, como atrasos 
nos pagamentos dos funcio-
nários, e fazer investimentos 
em infraestrutura. A audiên-
cia atendeu a requerimento 
do deputado Doutor Jean 
Freire (PT), e ocorreu no Es-
paço Democrático José Apa-
recido de Oliveira, que rece-
beu centenas de estudantes. 

A maior esperança pa-
ra pôr fim às dificuldades 
das EFAs é a implementação 
das sugestões de um grupo 
de trabalho constituído em 
2016. Participam dele re-
presentantes da Associação 
Mineira das Escolas Famí-
lias Agrícolas (Amefa) e do 
governo de Minas. Um dos 
objetivos é apresentar uma 
proposta de adequação do 
Programa Estadual de Apoio 
Financeiro à Escola Família 
Agrícola, instituído pela Lei 
14.614, de 2003. Todas essas 
contribuições devem ser en-
caminhadas pelo Executivo à 

PLENÁRIO
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantor Péricles Garcia
 0h30 Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (10/5) 

– Debater questões relativas a aspectos ambientais no setor 
agropecuário levantadas por produtores de Frutal 

 3h15 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto 

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 11:  
Governo provisório: a instauração do federalismo e o 
enfraquecimento dos municípios

 6h30 Sala de Imprensa – Regulação da mídia 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Documentário Diálogos Possíveis 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte 

(16/5) – Cronograma das obras da MG-050
 13h Geração – Movimento estudantil 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 11:  

Governo provisório: a instauração do federalismo e o 

enfraquecimento dos municípios
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h30 Comissão de Minas e Energia (ao vivo) – Debater prejuízos 

para a Cemig e o Estado diante da possibilidade de perda das 
usinas hidrelétricas de Jaguara, Miranda, São Simão e Volta 
Grande, tendo em vista portaria do Ministério de Minas e Energia 
que autoriza leilão para outorga de concessões dessas usinas 

 18h Sala de Imprensa – Regulação da mídia
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Segunda Musical – Quarteto Musik 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 60 anos de 

atuação da indústria japonesa em Minas Gerais 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Conflitos no campo

• programação sujeita a alterações
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9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

15h15
• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Segurança Pública (Ple-

narinho III) – debater, com a presença de convidados, a segurança do 
homem do campo. Requerimento: deputado Roberto Andrade

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

17 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao 

Ministério Público para discutir a retomada das atividades da  mineradora 
Samarco. Requerimento: deputado Roberto Andrade

Quarta-feira (21/6)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora 

das Dores, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I)

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Indicação de Maria de Fátima Chagas Coelho para a Direto-

ria-Geral do Igam (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação do Ipsemg em Uberlândia. Requerimen-
to: deputado Rogério Correia

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

(Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I) – 

debater, com a presença de convidados, o transporte de passageiros en-
tre Esmeraldas e Belo Horizonte. Requerimento: deputado Fábio Cherem

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (22/6)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – deba-
ter, com a presença de convidados, as obras no trecho da BR-040 en-
tre o Anel Rodoviário e Conselheiro Lafaiete. Requerimento: deputado 
Fred Costa

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Municipal João 

Camilo de Oliveira, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, a lei sobre maus-tratos contra animais. 
Requerimento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 20 anos da greve da Polí-
cia Militar. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

Sexta-feira (23/6)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Herança, com a dupla Ramon e Rozado
14 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Santa Maria, de 
Belo Horizonte

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


