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Secretaria aponta queda da criminalidade
Apesar dos relatos, a supe-
rintendente de Integração e 
Planejamento Operacional da 
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública, Roberta Lima, 
disse que a criminalidade no 
campo não está aumentando. 
“De acordo com o último diag-
nóstico de criminalidade, tive-
mos diminuição de 5% nos pri-
meiros seis meses deste ano 
em relação ao ano de 2016, e 
isso já nos traz algum alento”, 
considerou Roberta Lima. 

Ela admitiu, contudo, que 

a migração dos criminosos di-
ficulta a ação da polícia, sen-
do que muitas quadrilhas que 
estão no interior seriam de 
outros estados.
Cobrança – O presidente da 
Comissão de Segurança, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), cobrou que as medidas 
do Governo do Estado sejam 
mais concretas e criticou cor-
tes de recursos que estariam 
ocorrendo na área da segu-
rança em Minas. “Está faltan-
do o feijão com arroz, que na 

segurança significam efetivo 
e logística”, condenou ele.

O presidente da Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria, deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), alertou espe-
cialmente para a proximidade 
da época de colheita do café, 
o que, segundo ele, aumenta 
os riscos de roubos.

Autor do requerimento de 
audiência, o deputado Rober-
to Andrade (PSB) defendeu 
o envolvimento das polícias 
ambiental e rodoviária do Es-

tado no patrulhamento rural. 
“Hoje há profissionais do cri-
me no campo, e não mais o 
antigo ladrão de galinha como 
se falava”, acrescentou.

Já o deputado Fabia-
no Tolentino (PPS) também 
alertou para a ação do crime 
organizado, que facilita o co-
mércio do produto roubado. 

O deputado Emidinho 
Madeira  (PSB) defendeu que 
os produtores e a população 
atuem em parceria com a 
polícia.

Polícia Militar anuncia medida para
combater insegurança na área rural

A criação, pelo Estado, de 
uma rede de proprietários ru-
rais, que consistirá no cadas-
tramento das propriedades 
com a geração de um código 
para cada fazenda, foi anun-
ciada ontem como instrumen-
to para melhorar a segurança 
no campo. “Esse código fará 
parte de um software, que 
estará acessível a todos os po-
liciais”, afirmou o diretor de 
Apoio Operacional da Polícia 
Militar (PM), coronel Geovani 
Gomes da Silva. Ele participou 
de audiência pública conjunta 
das Comissões de Segurança 
Pública e de Agropecuária e 
Agroindústria para debater 
soluções para a insegurança 
nas zonas rurais de Minas. 

“Até cinco anos atrás, a 
cidade era pacata, todos se 
cumprimentavam. Agora es-
tamos num polo do crime”, 
afirmou o produtor e verea-
dor em Baldim (Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte) 
Arnaldo José da Silva. Jershon 
Ayres de Morais, representan-
te do Sindicato Rural de Viço-
sa (Zona da Mata), falou sobre 
a dificuldade que o produtor, 
isolado no campo, tem para se 
proteger. “O Estado nos aban-

donou e estamos entregando 
tudo o que temos aos bandi-
dos e ninguém faz nada por 
nós”, criticou ele. 

Representante da Federa-
ção da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais (Faemg), Al-
tino Rodrigues anunciou que 
a entidade contratou uma 
empresa de consultoria para 

auxiliar na elaboração de um 
plano de ação para a melhoria 
da segurança no campo. “Será 
um plano muito baseado na 
educação para a segurança, 
hoje a maior demanda que 
chega à federação”, adiantou.

Por sua vez, o assessor da 
Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de 

Minas Gerais (Fetaemg), Rô-
mulo Luiz Campos, ponderou 
que deve haver a priorização 
pelo Estado de ações e políti-
cas públicas voltadas para in-
clusão de jovens, geração de 
emprego e melhoria da edu-
cação, iniciativas que, no seu 
entendimento, contribuiriam 
para reduzir a criminalidade.

Em audiência pública, deputados e produtores rurais reclamaram da violência no campo

Sarah Torres
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ALMG lembra atuação japonesa em Minas
A Assembleia Legislativa ho-
menageou, em Reunião Es-
pecial de Plenário na noite de 
segunda-feira (19), os 60 anos 
de atuação da indústria japo-
nesa no Estado. A solenidade 
atendeu a requerimento do 
deputado Felipe Attiê (PTB). 

Segundo o parlamentar, 
os japoneses trouxeram pa-
ra o Estado diversos avanços 
tecnológicos, tanto na side-
rurgia como na agricultura. 
“Além de melhorar a quali-
dade do nosso aço e torná-lo 
competitivo, o Alto Paranaíba 
e o Triângulo Mineiro tam-

bém receberam uma grande 
ajuda dos japoneses para 
tornar o cerrado produtivo”, 
afirma Felipe Attiê.

Na Reunião Especial, o 
embaixador do Japão no Bra-
sil, Satoru Satoh, e o diretor-
-executivo de Operações das 
Américas da empresa Nippon 
Steel & Sumitomo Metal, 
Kazuhiro Egawa, receberam 
placa comemorativa das mãos 
dos deputados Felipe Attiê, 
Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB), 
Gustavo Corrêa (DEM) e João 
Leite (PSDB) e da deputada 
Rosângela Reis (Pros).

Guilherme Bergamini

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Agentes penitenciários e socioeducativos
se mobilizam por manutenção de contratos
Dezenas de agentes peni-
tenciários e socioeducativos 
foram recebidos ontem, em 
reunião da Comissão de Se-
gurança Pública, para discutir 
a possível extinção dos seus 
contratos temporários e a no-
meação de aprovados em con-
curso público. Como solução 
para a questão, eles defende-
ram a manutenção dos contra-
tos até que um novo concurso 
público seja realizado.

O representante do Sindi-
cato dos Agentes Socioeduca-
tivos, Rômulo Assis, afirmou 
que as mais de 800 vagas 
abertas no concurso público 
da categoria não foram preen-
chidas. Além disso, ele disse 
que já existe no sistema uma 
defasagem de cerca de 1,3 
mil agentes. Nesse sentido, 
defendeu que as demissões 
não ocorram enquanto não 
for definida a possibilidade de 
um novo concurso público.

O agente penitenciário 
de Manhuaçu (Zona da Mata) 
Márcio José do Nascimento 
disse que o sistema prisional 
do Estado é considerado um 
dos melhores. “Mas se dei-
xarmos a peteca cair hoje, in-
felizmente eu não posso dizer 
o que será do futuro do siste-
ma”, afirmou Nascimento, que 

agradeceu o apoio dos agen-
tes concursados à causa.

O agente penitenciário 
de Vespasiano (Região Metro-
politana de Belo Horizonte) 
Wellington Soares reforçou 
que o objetivo da categoria é 
a não demissão dos agentes 
cujos contratos vencem nos 
próximos meses. “O sistema, 
hoje, é o que é graças aos 
agentes contratados que ini-
ciaram o trabalho”, disse.
Descarte – O presidente da 
comissão, deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), considerou 
inadmissível o que ele cha-
mou de descarte de agentes 
contratados que estão na ati-
va. O parlamentar ainda com-
pletou que a manutenção dos 
contratados não interfere na 
nomeação dos concursados, 
que também é defendida 
por ele, uma vez que há uma 
sobrecarga de trabalho em 
virtude do aumento da po-
pulação carcerária. “Se fizer 
a demissão agora de 2 mil 
agentes de uma vez só, quem 
vai sofrer são os efetivos, pois 
haverá sobrecarga para eles e 
também para os contratados 
que permanecerem”, disse.

No fim da reunião, o de-
putado apresentou um reque-
rimento assinado por ele e 

outros parlamentares, pedin-
do a tramitação em caráter de 
urgência do Projeto de Lei (PL) 
4.249/17, do deputado Cris-
tiano Silveira (PT), que admite 
a contratação temporária em 
função da calamidade finan-
ceira do Estado. Acredita-se 
que a proposição possa bene-
ficiar os agentes penitenciá-
rios, embora não seja direcio-
nada especificamente a eles.

O deputado Lafayette de 
Andrada (PSD) lembrou que 
conviveu com o problema 
vivido pelos agentes na épo-
ca em que foi secretário de 
Estado de Defesa Social. “A 
situação do sistema prisional 
hoje permite a absorção de 

novos agentes concursados 
sem a necessidade de demis-
são de contratados. Não só 
pela quantidade, mas pela 
experiência dos agentes na 
função”, afirmou.

O deputado Missionário 
Márcio Santiago (PR) tam-
bém apoiou a causa da cate-
goria. “Sabemos da situação 
do sistema prisional e a solu-
ção não é demitir os agentes 
contratados”, disse.

O deputado Léo Portela 
(PRB) afirmou que os agen-
tes penitenciários trazem efi-
ciência à área de segurança.

A comissão também apro-
vou a realização de diversas 
audiências públicas.

Deputados se manifestaram a favor da demanda dos agentes

Clarissa Barçante 
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Retomada das atividades da Samarco não
depende apenas do Ministério Público

Preocupados com a retomada 
das atividades da Samarco Mi-
neração, paralisadas desde o 
rompimento da Barragem do 
Fundão, mantida pela empre-
sa em Mariana (Região Cen-
tral), em novembro de 2015, 
parlamentares da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico 
ouviram de promotores do Mi-
nistério Público (MP) que essa 
volta de funcionamento não 
depende apenas do órgão.

Os deputados Roberto 
Andrade (PSB) e Bráulio Braz 
(PTB), respectivamente presi-
dente e membro da comissão, 
reuniram-se ontem com inte-
grantes da Procuradoria-Geral 
de Justiça e da coordenadoria 
da Força-Tarefa Caso Samarco, 
também do Ministério Públi-
co. Os três promotores pre-
sentes informaram que o MP 
coordena uma série de ações 
que contribuirão para que seja 
liberado o licenciamento am-
biental da Samarco, mas que 
esse ato é de responsabilida-
de da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad).

Participaram do encon-
tro o procurador-geral de 
Justiça, Antônio Sérgio Tonet, 
a coordenadora da Força-
-Tarefa Caso Samarco, An-
dressa de Oliveira Lanchotti, 
e o coordenador regional das 
Promotorias de Meio Am-
biente da Bacia do Rio Doce, 
Rômulo Carvalho Ferraz.

Os deputados também 

acompanharam as explica-
ções quanto ao andamento 
dos processos envolvendo 
a mineradora. Na avaliação 
de Roberto Andrade, a visita 
mostrou que o MP também 
está preocupado com a volta 
da atuação da Samarco, ape-
sar de o órgão estar acompa-
nhando a questão a partir de 
diferentes prismas, além do 
econômico. “Nós entende-
mos que deve ser feita a re-
paração dos danos causados 
pela mineradora, mas que ela 
volte a funcionar mais rápido, 
de modo que tenha mais fô-
lego para cumprir todos seus 

compromissos”, declarou.
Bráulio Braz acrescentou 

que o enfoque do MP se volta 
para as questões social, am-
biental e econômica. Quanto 
a essa última, ele defendeu 
que sejam sanados os gargalos 
existentes para que a Samarco 
volte a funcionar e gerar mais 
empregos e renda para a re-
gião e o Estado. Braz acres-
centou que também o Espírito 
Santo sofreu grande perda 
econômica com a paralisação 
das atividades da empresa.

O procurador Antônio To-
net deixou claro que o Minis-
tério Público não tem poder 

de decidir pelo licenciamento 
ambiental. “Esse é um ato ad-
ministrativo do Poder Executi-
vo, mas estamos dando nossa 
contribuição”, esclareceu. Uma 
das medidas, segundo Tonet, 
foi o acordo costurado pelo 
MP prevendo a contratação de 
empresa para realizar estudos 
sobre a viabilidade da retoma-
da de funcionamento.

O rompimento da Barra-
gem do Fundão provocou as 
mortes de 18 pessoas, devas-
tou o distrito de Bento Rodri-
gues e contaminou o Rio Do-
ce. A tragédia ocorreu em 5 
de novembro de 2015.

Fórum sobre juventude será debatido
A Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude aprovou ontem 
um requerimento de audiên-
cia pública sobre a realização 
do fórum técnico Jovens nas 
Gerais: Construindo o Plano 
Estadual das Juventudes. A 
solicitação é do deputado 
Ulysses Gomes (PT), que pre-
side a comissão. De acordo 
com ele, na reunião também 
será debatida a necessidade 
de aprovação do Plano Esta-

dual das Juventudes.
Está prevista, na audiên-

cia pública, a participação da 
comissão organizadora do 
Fórum Técnico Jovens nas 
Gerais. Os representantes das 
entidades parceiras da ALMG, 
que compõem a comissão, 
prepararam um manifesto 
a ser apresentado durante 
a reunião, o qual ressalta a 
construção coletiva do docu-
mento que vai pautar as ativi-

dades do fórum. Eles também 
defendem que as discussões 
do fórum sejam levadas ao 
interior do Estado.
Educação – Também foi apro-
vado requerimento de au-
diência na reunião da Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia, ontem. O objetivo 
é discutir a oferta de profis-
sionais de apoio para o aten-
dimento dos alunos com de-
ficiência nas escolas da rede 

estadual. A reunião, que será 
em conjunto com a Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, atende a 
requerimento do deputado 
Duarte Bechir (PSD).

A comissão aprovou ain-
da, a pedido do deputado Ivair 
Nogueira (PMDB), visita à Se-
cretaria de Estado de Educação 
para entregar o relatório de 
outra visita, à Escola Estadual 
Cândido Portinari, em Betim.

Parlamentares da Comissão de Desenvolvimento visitaram ontem a Procuradoria-Geral de Justiça

Willian Dias
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Após passar por duas comissões, Política
Estadual de Turismo pode ir a Plenário

De autoria do governador 
Fernando Pimentel, o Proje-
to de Lei (PL) 3.844/16, que 
institui a Política Estadual de 
Turismo, já pode ir a Plená-
rio. Ontem, ele recebeu pa-
recer favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO). O rela-
tor, deputado Ivair Nogueira 
(PMDB), seguiu o entendi-
mento da Comissão de Admi-
nistração Pública, que mais 
cedo aprovou o substitutivo 
nº 1 à proposição, apresenta-
do pelo deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV) com o obje-
tivo de aprimorar o texto.

A referida política tem 
o objetivo de implementar 
mecanismos destinados ao 
planejamento, ao desenvolvi-
mento e ao estímulo do setor. 
Ela será regida em consonân-
cia com a Lei Federal 11.771, 
de 2008, que prevê a Política 
Nacional de Turismo.
Servas – As duas comissões 
se manifestaram, ainda, so-
bre o PL 4.154/17, do gover-
nador, que institui o Serviço 
Social Autônomo Serviço Vo-
luntário de Assistência Social 
(SSA-Servas). O projeto, que 
está pronto para ir a Plenário, 

recebeu pareceres favoráveis 
na forma do substitutivo nº 1 
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social, que o analisou tam-
bém ontem. O novo texto 
altera, inclusive, a denomina-

ção da instituição, que passa 
a ser Serviço Social Autôno-
mo Servas (SSA-Servas).

Conforme a proposição, a 
entidade assume os direitos e 
deveres do Serviço Voluntário 
de Assistência Social (Servas), 

criado em 1962. Os relatores 
da matéria foram os deputa-
dos Carlos Henrique (PRB), na 
FFO, Agostinho Patrus Filho, na 
Comissão de Administração, e 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
na Comissão do Trabalho.

Comissão de Administração também analisou proposições sobre o Servas e sobre fundos do MP

Guilherme Dardanhan 

Projetos tratam de fundos do MP
Dois projetos de lei comple-
mentar (PLC) que tratam de 
fundos do Ministério Público 
(MP) receberam ontem pare-
ceres favoráveis da Comissão 
de Administração Pública e da 
FFO e já podem ser analisa-
dos em 1º turno no Plenário.

O PLC 65/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, altera 
a Lei Complementar 91, de 
2006, que dispõe sobre a ins-
tituição, gestão e extinção de 
fundos estaduais, com o intui-
to de autorizar que eventuais 
superávits de fundos de fun-
ção programática do MP per-
maneçam em seus respectivos 
patrimônios e sejam utilizados 
nos exercícios seguintes.

Além disso, a proposi-

ção permite a transferência 
de receitas provenientes de 
recursos diretamente arreca-
dados entre esses fundos. Os 
relatores foram os deputados 
Tiago Ulisses (PV), na FFO, e 
Dirceu Ribeiro (PHS), na Co-
missão de Administração.
Funemp – O PLC 63/17, do 
procurador-geral de Justiça, 
por sua vez, altera o objetivo e 
a função do Fundo Especial do 
Ministério Público (Funemp), 
assim como suas fontes e for-
mas de aplicação de recursos, 
seus administradores e suas 
competências. Entre as modi-
ficações propostas, destaca-se 
a inserção, como novas fontes 
de recursos, das indenizações 
provenientes de condena-

ções, de acordos firmados e 
dos bens e direitos provenien-
tes de decisão judicial.

O relator na Comissão 
de Administração, deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), 
apresentou o substitutivo nº 1. 
O deputado Tiago Ulisses, re-
lator na FFO, manteve o en-
tendimento da Comissão de 
Administração.
Informações – A Comissão de 
Administração Pública anali-
sou outros projetos ontem. 
Entre eles, está o PL 4.148/17, 
do governador, que visa subs-
tituir documentos físicos por 
eletrônicos, simplificar pro-
cessos administrativos, me-
lhorar o fluxo de informações 
e otimizar a segurança da in-

formação na administração 
estadual. Ele está pronto para 
ir a Plenário, em 1º turno. O 
relator, deputado Dirceu Ri-
beiro, recomendou a aprova-
ção na forma original.

Também pode ir a Plená-
rio, em 1º turno, o PL 4.280/17, 
que recebeu parecer pela 
aprovação com a emenda nº 1. 
De autoria do governador, a 
matéria propõe a alteração das 
competências da Secretaria de 
Estado da Casa Civil e de Rela-
ções Institucionais e da Secre-
taria de Estado de Governo, 
de modo que a primeira passe 
a fazer o assessoramento do 
governo no cumprimento da 
agenda internacional. O relator 
foi o deputado Dirceu Ribeiro.
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária.

Reunião Ordinária (14 horas)
PLC 63/17

Do Procurador-Geral de Justiça. Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar 67, de 2003, que cria o Fundo Especial do Ministério Público. Dis-
cussão em 1º turno 

PLC 65/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei Complementar 91, de 

2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos esta-
duais. Discussão em 1º turno

PL 4.672/13
Do Tribunal de Contas. Altera a Lei 19.572, de 2011, que dispõe sobre 
a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do tribunal. 
Discussão em 1º turno

PL 926/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre a celebração de parcerias 
entre o poder público e organizações de assistência social. Discussão 
em 1º turno

PLENÁRIO

ORADORES

Segurança pública
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) cumprimentou 
os agentes penitenciários e 
socioeducativos pela ma-
nifestação realizada ontem 
pela manhã, no Espaço De-
mocrático José Aparecido de 
Oliveira, contra a ameaça de 
dispensa de 2 mil profissio-
nais do setor. O parlamentar 
fez um apelo ao governador 

Fernando Pimentel para que 
não promova demissões em 
massa. Embora defendendo 
a nomeação dos aprovados 
em concurso público, disse 
que é preciso manter tam-
bém os contratados. “Nesses 
dois anos e meio, a popula-
ção carcerária cresceu de 60 
mil para 75 mil presos”, justi-
ficou. “Há um déficit enorme 
de agentes, e isso é muito pe-

rigoso, pois coloca o sistema 
prisional em cheque, pondo 
em risco a segurança do ci-
dadão”, disse. Em apartes, 
a deputada Rosângela Reis 
(Pros) parabenizou o colega 
e se solidarizou com os agen-
tes, enquanto o deputado 
Léo Portela (PRB) criticou o 
posicionamento do governo 
e também defendeu os pro-
fissionais.

Vaquejada
O deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) criticou decisão do Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), que, atendendo a 
pedido do Ministério Público 
(MP), suspendeu, no último 
dia 14, véspera do evento, 
a realização da vaquejada 
de Governador Valadares 
 (Vale do Rio Doce). Segundo 
o parlamentar, trata-se de 

uma tradição de 48 anos, e a 
suspensão causou prejuízo à 
prefeitura, aos moradores e 
a 900 concorrentes de todo 
o País. “O tribunal contra-
riou a Constituição Federal, 
ao desrespeitar a Emenda 
Constitucional 96”, disse. Es-
sa emenda permite o uso de 
animais em práticas esporti-
vas, segundo determinados 
critérios. Bonifácio Mourão 

acrescentou que o evento 
movimenta R$ 1 milhão na 
cidade, gerando cerca de 800 
empregos diretos. O deputa-
do apontou decisões de ou-
tras cortes favoráveis a even-
tos semelhantes. Em aparte, 
o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) também la-
mentou a decisão, alegando 
insegurança jurídica e danos 
à economia e à cultura.

Designados os parlamentares que vão 
participar da análise do projeto da LDO

Foram designados ontem, na 
Reunião Ordinária de Plenário, 
os deputados que vão partici-
par da apreciação do Projeto 
da Lei (PL) 4.272/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, que 
dispõe sobre a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) para 
2018. Essa proposição, assim 
como as outras de natureza or-
çamentária, são analisadas pela 
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) am-
pliada com membros das ou-
tras comissões permanentes. 

O PL 4.272/17 foi recebido 
em Plenário no dia 17 de maio. 
Após a análise da FFO amplia-
da, que deve se manifestar no 
prazo de 60 dias a partir do re-
cebimento, ele vai a Plenário, 

em turno único. Os trabalhos 
legislativos no 1º semestre 
não podem ser encerrados 
sem a aprovação da LDO.

Ainda na Reunião Ordinária 
de ontem, o Plenário recebeu 
ofício do procurador-geral de 
Justiça, Antônio Sérgio Tonet, 
com esclarecimentos sobre o PL 
4.361/17, de sua autoria, que 
propõe alterações no quadro de 
pessoal dos serviços auxiliares 
do Ministério Público. O docu-
mento contém tabelas explica-
tivas que visam complementar 
as informações do projeto.

Outro ofício recebido pelo 
Plenário é do Tribunal de Con-
tas do Estado, que encaminhou 
relatório de atividades referen-
te ao 1º trimestre de 2017. Assembleia também recebeu ofícios na Reunião Ordinária

Daniel Protzner 
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ACONTECE HOJE

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

missão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora 

das Dores, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar parecer so-
bre o PL 447/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que assegura 
reserva de vagas para mulheres na construção civil, em editais e contra-
tos de obras públicas

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

cutir e votar pareceres sobre 12 proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.361/17 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que 
altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

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

res sobre 49 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.874/16 
(1º turno), do deputado André Quintão e outros, que estabelece medidas 
protetivas para os casos de violência contra servidores da educação

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – discutir e votar parece-

res sobre 28 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 16/15 
(1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que institui o Serviço Mili-
tar Voluntário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros

14h30
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – mesma pauta da reu-

nião das 14 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

• Comissão de Indicação de Maria de Fátima Chagas Coelho para a 
Diretoria -Geral do Igam (Plenarinho IV) – fazer a arguição da indicada

14h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 10 horas
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater, com a presen-
ça de convidados, a situação do Ipsemg em Uberlândia. Requerimento: 
deputado Rogério Correia

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

narinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.332/15 (1º turno), 
do deputado Carlos Henrique, que altera a Lei 13.768, de 2000, a qual 
dispõe sobre a publicidade de órgãos públicos

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– debater, com a presença de convidados, o transporte de passageiros 
entre Esmeraldas e Belo Horizonte. Requerimento: deputado Fábio Che-
rem

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 

discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 451/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que 
assegura às farmácias o direito de manter ao alcance dos usuários medi-
camentos isentos de prescrição médica

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 3.252/16 (turno único), do deputado Fred Costa, que institui a Sema-
na Estadual e o Dia do Artesão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

19 horas
•Aniversário da Associação Central Única dos Militares Estaduais (Teatro) 

– cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Tireóide 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (26/4) – Debate a importância da 

conscientização sobre o autismo 
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 

proteção social, com Patrus Ananias 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 13: A 

representação política: formação de um conceito novo 
 6h30 Via Justiça – Incidente de resolução de demandas repetitivas 
 7h Zás – Cantor Péricles Garcia 
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Vício em smartphones 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 12h Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 13: A 
representação política: formação de um conceito novo 

 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 – Vício em smartphones
 20h Comissão de Educação (31/5) – Entrega de voto de 

congratulações ao Irmão Dino Girardelli pelos relevantes 
serviços prestados à educação ao longo de 60 anos residindo no 
Brasil 

 21h Assembleia Debate – Conflitos no campo
 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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PL 4.151/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Programa de Aprimoramen-
to da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social. 
Discussão em 1º turno

PL 4.154/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir o Serviço Social Autônomo Serviço Voluntário de Assistência Social 
(SSA-Servas). Discussão em 1º turno 

PL 4.183/17
Do Tribunal de Contas. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores do tribunal para o exercício de 2017. Dis-
cussão em 1º turno 

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária.

ORDEM DO DIA (cont.)


