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exploração das riquezas mi-
nerais resulte em inovação e 
tecnologia.

Presidente do Sindicato 
dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Estadual, Lindolfo Cas-
tro ponderou, contudo, que o 
acerto de contas com a União 
não significa a solução para 
todos os problemas contá-
beis do Estado.

Representante do Con-
selho Estadual de Saúde, Re-
nato Barros lembrou a neces-
sidade urgente de recursos 
para a atenção básica e os 
hospitais regionais. Já Lua-
na Ramalho, presidente da 
União Estadual dos Estudan-
tes do Estado (UEE), requi-
sitou a criação de um fundo 
social do minério, para que a 

vem servir ao que a população 
classificar como prioritário, e 
não à especulação financeira.

Nathália Ramos, do Levan-
te Popular da Juventude, co-
brou, por exemplo, o desenvol-
vimento de políticas públicas 
para o segmento e o custeio 
de projetos educacionais, co-
mo programas de assistência 
estudantil em universidades.

Os líderes de movimentos 
sociais presentes reforçaram 
que, apesar de entenderem 
que o Estado deve ser ressar-
cido pelos prejuízos causa-
dos pela Lei Kandir, estarão 
atentos à utilização da verba 
reivindicada. Como destacou 
Joceli Andrioli, dirigente do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens, esses recursos de-

Entidades querem ser ouvidas sobre recursos

estadual, junto com as princi-
pais demandas para destina-
ção dos recursos.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) informou ter 
participado na semana passa-
da, em companhia de depu-
tados estaduais e federais, de 
encontro com o presidente da 
Câmara dos Deputados, de-
putado federal Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que teria se com-
prometido a construir, até 
novembro, uma saída para o 
ressarcimento dos estados.

demandas dos movimentos 
sociais, como as reivindicações 
de servidores, os investimentos 
necessários em infraestrutura e 
os assentamentos cobrados por 
trabalhadores sem-terra.

Como forma de ratificar 
esse compromisso, a comis-
são aprovou requerimento 
para que seja agendada uma 
visita ao governador Fernan-
do Pimentel, na qual será 
apresentado um documento 
de apoio dos movimentos 
sociais ao pleito do Executivo 

tação, como a mineração e a 
produção de grãos.

Nesse sentido, o deputa-
do Rogério Correia (PT), que 
solicitou a audiência, salientou 
que só as grandes empresas ex-
portadoras ganham com essa 
situação, que vem causando a 
gradativa perda de capacidade 
de investimento do Estado e, 
inclusive, o seu endividamento.

Os dois parlamentares res-
saltaram que o acerto de contas 
com o governo federal viabiliza-
ria o atendimento das principais 

A iniciativa encampada pela 
Assembleia Legislativa a favor 
da compensação ao Estado por 
perdas tributárias causadas pe-
la Lei Kandir recebeu, ontem, 
o apoio de representantes de 
movimentos sociais reunidos 
em audiência pública da Comis-
são Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União.

A campanha pela com-
pensação se baseia em cálcu-
los do governo de Minas se-
gundo os quais a União deve 
R$ 135 bilhões ao Estado refe-
rentes a perdas com a Lei Kan-
dir (Lei Complementar Fede-
ral 87, de 1996), que estabe-
leceu a desoneração do ICMS 
sobre exportações. Como a 
dívida de Minas com a União 
é de R$ 87,2 bilhões, o Estado 
seria, de acordo com o gover-
no mineiro, credor dos cofres 
federais, e não devedor.

Para o líder do governo na 
ALMG, deputado Durval Ân-
gelo (PT), a Lei Kandir é fruto 
de uma visão equivocada de 
que não se pode exportar tri-
butos. Esse entendimento, na 
opinião do deputado, faz com 
que o Estado seja prejudicado 
na venda de mercadorias pa-
ra o exterior, ao mesmo tem-
po em que arca praticamente 
sozinho com as consequên-
cias ambientais e sociais das 
atividades voltadas à expor-

Guilherme Dardanhan

Audiência da comissão extraordinária reuniu deputados e dirigentes de movimentos sociais

Movimentos sociais apoiam campanha 
pelo acerto de contas com a União
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SOLENIDADES

Presidente da ALMG recebe medalha

Empossada a nova direção do TRE

Casarão histórico espera por reforma

legado de coragem e altruís-
mo da corporação, que aten-
deu, em 2016, mais de 300 mil 
chamados em todo o Estado. 
Ele também saudou institui-
ções parceiras, entre as quais 
a Assembleia Legislativa. 

Além de destacar a co-
ragem e a solidariedade dos 
“soldados do fogo”, o presi-
dente da União dos Militares 
de Minas Gerais (UMMG), co-
ronel Zéder Gonçalves do Pa-
trocínio, parabenizou os agra-
ciados com a medalha pela 
conduta ética e pelo compro-
metimento com a sociedade.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), foi um dos agra-
ciados, ontem, com a Medalha 
do Mérito Tenente-Coronel 
João Batista de Assis, em soleni-
dade na Academia de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais.

A comenda, cujo nome 
homenageia um bombeiro 
morto em serviço em 1961, 
comemora o Dia do Bombeiro 
Militar da Reserva e Reforma-
do. Durante a solenidade, o 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Cláudio 
Roberto de Souza, lembrou o 

Justiça na Corte Eleitoral per-
manecem no cargo por dois 
anos, sem recondução.

No TRE mineiro, há algum 
tempo existe uma alternância 
de desembargadores na pre-
sidência e na vice-presidência, 
para que se cumpra essa legis-
lação e para que os magistra-
dos tenham um mandato de 
dois anos em cada cargo.

Também estiveram pre-
sentes o presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembar-
gador Herbert Carneiro, e o 
advogado-geral do Estado, 
Onofre Batista Júnior.

A nova direção do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) tomou 
posse em solenidade realizada 
na sexta-feira (23), no Fórum 
Lafayette, em Belo Horizonte. 
A cerimônia teve a participação 
do presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB), 
que compôs a mesa de honra.

Foi empossado no cargo 
de presidente do TRE o desem-
bargador José Edgard Penna 
Amorim Pereira. O vice-pre-
sidente e corregedor eleitoral 
é o desembargador Pedro 
Bernardes de Oliveira. Os re-
presentantes do Tribunal de 

Guilherme Bergamini

Sarah Torres

em Esmeraldas. No longo pra-
zo, o objetivo dos proprietários 
é transformá-lo numa casa de 
cultura.

ral (Idessc), Márcia Armond, o 
casarão é o único imóvel tom-
bado pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico (Iepha) 

políticas de Minas, é muito im-
portante para se estabelecer 
uma nova vocação para Esme-
raldas, além de recuperar parte 
significativa da história do Esta-
do. “Esse processo pode se tor-
nar referência para imóveis em 
situação parecida em outras 
cidades”, explicou.

O presidente da comissão, 
deputado Bosco (PTdoB), des-
tacou a importância de se res-
gatarem grandes prédios histó-
ricos como forma de preservar 
a história de Minas. 

Segundo a presidente do 
Instituto de Desenvolvimento 
e Sustentabilidade Sociocultu-

O Casarão Santo Antônio, resi-
dência do primeiro presidente 
da antiga Província de Minas 
Gerais, José Teixeira da Fonse-
ca Vasconcelos (o Visconde de  
Caeté), foi visitado ontem pela 
Comissão de Cultura. Constru-
ído no século XIX em Esme-
raldas (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), o imóvel é 
tombado e deverá ser restaura-
do com recursos do Fundo Esta-
dual de Cultura e de parcerias. 

Autora do requerimento 
de visita, a deputada Marília 
Campos (PT) disse que a recu-
peração do imóvel, onde foram 
tomadas as primeiras decisões 

Comissão de Cultura fez visita ao casarão, em Esmeraldas

Willian Dias
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caso do assessoramento dire-
to na atividade jurídica. Os 
critérios para preenchimento, 
indicação e nomeação serão 
definidos em resolução do 
procurador-geral de Justiça.

Outra medida prevista no 
projeto é a ampliação do limi-
te máximo de cargos de recru-
tamento amplo, que passaria 
de 30% para 35% do total.

cância. Cria, por outro lado, 
800 cargos, sendo 150 de as-
sessor de procurador e 650 
de assessor de promotor, os 
quais serão providos na mes-
ma proporção em que ocor-
rerem as vacâncias dos car-
gos de analista. Os cargos de 
assessor serão ocupados por 
detentores de curso superior 
e por bacharéis em Direito, no 

aprovou parecer favorável ao 
projeto, com a emenda nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O relator foi o 
deputado Cássio Soares (PSD). 
A emenda da CCJ apenas corri-
ge um erro numérico do texto.

O projeto extingue 825 
cargos efetivos de analista, 
259 deles atualmente vagos 
e outros 566 a partir da va-

Já está pronto para ir a Plená-
rio, em 1º turno, o Projeto de 
Lei (PL) 4.361/17, de autoria 
do procurador-geral de Jus-
tiça, que altera o quadro de 
pessoal do Ministério Público, 
substituindo cargos efetivos 
por cargos para nomeação 
sem concurso público. Ontem, 
a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 

Parecer sobre o projeto da LDO para
2018 é distribuído em avulso na FFO

Criação de cargos no MP vai a Plenário

a expectativa de perda tribu-
tária de R$ 9,99 bilhões para 
Minas Gerais, o que corres-
ponde a 21,6% do ICMS esti-
mado. Conforme o Anexo de 
Metas Fiscais do PL 4.272/17, 
apenas as perdas com a Lei 
Kandir, que desonerou as 
exportações, são estimadas 
em quase R$ 6,1 bilhões em 
2018.

O parecer destaca, ainda, 
a inexistência de margem de 
expansão para as despesas 
obrigatórias de caráter con-
tinuado, em 2018, sem que 
haja comprometimento das 
metas de resultados fiscais. 
Entre essas despesas está a 
folha de pessoal. 

2017. Conforme o parecer, is-
so se deve, em grande parte, 
ao acordo entre os estados e 
a União, o qual reduziu os va-
lores das parcelas da dívida. 
A partir de julho de 2018, no 
entanto, Minas volta a pagar 
integralmente essas presta-
ções.

A estimativa de renúncia 
fiscal é de R$ 4,86 bilhões 
para 2018, o que equivale a 
10,51% da receita de ICMS e 
8,16% da receita tributária. 
No que se refere aos chama-
dos “benefícios heterôno-
mos”, que são aqueles previs-
tos em legislação nacional e 
que independem de estados 
e municípios, a LDO 2018 traz 

0,01% do PIB em 2020. Tam-
bém aponta a previsão de 
crescimento de 7,8% da re-
ceita tributária, estimada em 
R$ 59,60 bilhões para 2018. 
O ICMS continuaria sendo a 
principal fonte arrecadadora.

Em relação às despesas, 
merece destaque, no pare-
cer, os gastos com pessoal e 
encargos sociais, que repre-
sentam 54,15% do total das 
despesas correntes do Esta-
do. Já quanto à dívida públi-
ca, o valor projetado para o 
pagamento de juros, encar-
gos e amortização totaliza R$ 
7,47 bilhões, o que revela alta 
de aproximadamente 68,7% 
em relação ao projetado para 

O projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2018 teve parecer distribuí- 
do em avulso, ontem, pelo 
deputado Tiago Ulisses (PV), 
relator da matéria na Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO) amplia-
da com membros das demais 
comissões. Ele recomenda a 
aprovação com dez emendas 
e uma subemenda. 

De autoria do governa-
dor Fernando Pimentel, o 
PL 4.272/17 estabelece as 
metas e as prioridades da 
administração pública esta-
dual e as despesas correntes 
e de capital para o exercício 
de 2018. Depois de aprova-
da pela Assembleia, a LDO 
orienta a elaboração da lei 
orçamentária.

Para 2018, a receita to-
tal do Estado é estimada em 
R$ 96,82 bilhões, em valores 
correntes. No que se refere à 
despesa, o total chega a R$ 
104,31 bilhões, superando a 
receita em R$ 7,49 bilhões. 
O resultado primário, que é 
a diferença entre receitas e 
despesas, descontadas ope-
rações financeiras, também 
é deficitário em R$ 676 mi-
lhões ou aproximadamente 
0,01% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional previsto 
para 2018.

O parecer salienta, po-
rém, a expectativa de equi-
líbrio gradual entre receitas 
e despesas primárias, che-
gando-se a um superávit de 

Clarissa Barçante

Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias é analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira
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reais, segundo o presidente 
da comissão, deputado Carlos 
Pimenta (PDT). Ele criticou a 
ausência de representantes do 
governo estadual na audiência.

“Vivemos um momen-
to de irresponsabilidade e 
omissão”, lamentou o depu-
tado Antonio Carlos Arantes  
(PSDB). Autor do requeri-
mento de audiência, ele 
classificou como apropriação 
indevida os atrasos nos paga-
mentos do Estado aos hospi-
tais. “Os montantes devidos 
já foram repassados a Minas 
Gerais pelo governo federal, 
mas não estão chegando aos 
municípios”, afirmou. 

“Não estamos aguentando 
mais essa situação na saúde”, 
desabafou o prefeito de São 
Sebastião do Paraíso, Walker 
Américo Oliveira. Ele frisou que 
a prefeitura também teve que 
equacionar débitos da gestão 
municipal anterior e ainda tem 
sido obrigada a enfrentar a judi-
cialização da saúde. O secretá-
rio municipal de Saúde, Wandil-
son Bícego, disse que se depara 
com uma média diária de três 
a quatro demandas de atendi-
mento cobradas na Justiça.
Dívida – A dívida acumulada 
do Estado com o Sul de Minas 
na área de saúde, de 2015 para 
cá, seria de R$ 40 milhões de 

de urgência e emergência e 
também de oncologia. Con-
tudo, a Santa Casa de Passos 
não estaria se limitando a pro-
cedimentos cardiológicos de 
urgência, assumindo também 
cirurgias cardiológicas eletivas 
e procedimentos de alta com-
plexidade que haviam sido 
dimensionados para São Se-
bastião do Paraíso. “Não pode 
haver competição de recur-
sos, os dois serviços devem se 
complementar”, defendeu o 
deputado Antônio Jorge (PPS). 
Para ele, é necessário rever a 
pulverização de recursos ado-
tada pela atual gestão do Esta-
do e respeitar o PDR.

Segundo o presidente do Con-
selho de Secretarias Munici-
pais de Saúde, Eduardo Luiz da 
Silva, por trás da situação da 
Santa Casa de São Sebastião 
do Paraíso estaria a pulveriza-
ção de recursos adotada pelo 
Estado, em detrimento do Pla-
no Diretor de Regionalização 
(PDR). O plano consiste em 
dimensionar os serviços de 
determinada região para or-
ganizá-los em rede, de acordo 
com vocações predefinidas.

Assim como São Sebastião 
do Paraíso se tornou referên-
cia em cardiologia na região, 
o município vizinho de Passos 
concentrou os atendimentos 

Corte de recursos ameaça funcionamento
de hospital cardiológico no Sul de Minas

Governo teria abandonado regionalização

retomada da cota anterior de 
atendimentos cardiológicos. 

Para o interventor, o hos-
pital tem, em contas a rece-
ber, cerca de R$ 13 milhões, 
sendo mais de R$ 6 milhões 
devidos pelo Estado, quase 
esse mesmo valor devido pelo 
município e o restante prove-
niente de dívidas de outras 
prefeituras e de convênios.

Casa de São Sebastião do Paraí- 
so teve seu déficit mensal re-
duzido pela metade (em torno 
de R$ 600 mil mensais atual- 
mente). “Mas esgotamos as 
saídas que tínhamos”, afirmou 
o interventor Adriano Rosa 
do Nascimento. Ele também 
defendeu a necessidade de o 
Estado repassar recursos que 
seriam devidos à unidade e a 

conseguiremos mais sustentar 
nosso plantão de 24 horas na 
cardiologia”, alertou Flávio Vile-
la, acrescentando que leitos do 
serviço e equipes mantidas de 
prontidão estão ociosos.
Intervenção – Sob intervenção 
desde dezembro de 2016, por 
decreto municipal em atendi-
mento a uma recomendação 
do Ministério Público, a Santa 

Após consumir investimentos 
públicos da ordem de R$ 30 
milhões para a sua implanta-
ção, o Hospital do Coração da 
Santa Casa de São Sebastião 
do Paraíso (Sul de Minas) cor-
re o risco de fechar as portas. 
O motivo seriam cortes feitos 
pelo Estado no teto mensal 
para atendimentos de alta 
complexidade em cardiologia, 
conforme alertaram gestores e 
médicos, em audiência pública 
realizada ontem na cidade.

Eles informaram à Comis-
são de Saúde que o teto para 
cobrir procedimentos feitos 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), que era de R$ 504 mil 
até maio de 2016, caiu para 
R$ 228 mil. Ou seja, quando 
é atingido esse valor, o Estado 
não repassa pagamentos por 
procedimentos cardiológicos 
que venham a ser realizados.

Segundo o cardiologista 
Flávio Vilela, diretor-técnico do 
hospital, essa redução levou 
a quedas drásticas no atendi-
mento. O Hospital do Coração, 
de acordo com ele, foi dimen-
sionado para atender cerca de 
600 mil pessoas, residentes em 
São Sebastião do Paraíso e re-
gião. “Pedimos o retorno do te-
to anterior, pois, sem isso, não 

 Ricardo Barbosa

Crise da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso foi tema de audiência pública da Comissão de Saúde

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PLC 42/15

Do deputado Cabo Júlio. Altera a redação do art. 3º da Lei Comple-
mentar 76, de 2004, para ampliar a representatividade dos militares 
estaduais nas entidades de classe. Votação em 1º turno

PL 2.953/15
Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscienti-
zação e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais de Minas 
Gerais. Votação em turno único

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Votação em 2º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Votação em 1º turno

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Iturama o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PRE 11/15
Do deputado Durval Ângelo. Institui a Comenda de Direitos Humanos 
Dona Helena Greco nas categorias Medalha Especial de Direitos Hu-
manos José Roberto Rezende e Deputado João Batista. Discussão em 
turno único

PL 926/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre a celebração de parcerias 
entre o poder público e organizações de assistência social. Discussão 
em 2º turno

PL 1.094/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter ao município de Tombos o imóvel que especifica. Discussão em 2º 
turno

PL 1.491/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Altera a destinação do imóvel 
de que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao município de Piumhi o imóvel que especifica. Discussão em 
2º turno

PL 1.669/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Extrema o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.833/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Poder Executivo a doar 
ao município de São José do Goiabal o imóvel que especifica. Discus-
são em 2º turno

PL 3.290/16
Do deputado Nozinho. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município 
de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. Discussão em 2º 
turno

PL 3.401/16
Do deputado Braulio Braz. Dispõe sobre a desafetação de bem público 
e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Muriaé o trecho 
que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.424/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de 
São Gotardo os imóveis que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.522/16
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Viçosa o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

COMISSÕES

Participantes de audiência defendem
restrições à publicidade de cerveja

entre uso, abuso e depen-
dência de álcool. 

“O consumo se eleva, a 
gravidade dos impactos au-
menta e a política não acom-
panha com o mesmo rigor”, 
lamentou a delegada regio-
nal da Federação Brasileira 
de Comunidades Terapêuti-
cas, Ana Luíza Viana.

líticas Sobre Drogas, Aloísio 
Andrade. Ele lembrou que as 
bebidas alcoólicas, entre as 
quais a cerveja, estão entre as 
drogas que mais geram danos 
à saúde e gastos hospitalares.

Michelle Ralil, do Cen-
tro de Referência em Drogas 
da UFMG, citou estudos que 
afirmam não existir fronteira 

paganda e defenderam mu-
danças na legislação. Eles ma-
nifestaram especial preocupa-
ção com os segmentos mais 
vulneráveis da população, 
como crianças e adolescentes.

O parlamentar recordou a 
bem-sucedida campanha anti-
tabaco realizada nos anos 1990, 
a qual impediu a propaganda de 
cigarros e similares nos meios 
de comunicação. “Criamos uma 
consciência, vencemos uma ba-
talha e mudamos de atitude”, 
disse ele, defendendo uma no-
va mobilização, dessa vez con-
tra o consumo de cerveja, des-
tacando que sua postura não se 
baseia em questões morais ou 
religiosas, mas nos males pro-
vocados pelo consumo abusivo 
de cerveja.

A liberação da venda de 
bebidas alcoólicas nos está-
dios mineiros também mere-
ceu repúdio dos participantes 
da audiência. Entre os críticos 
da medida está o presidente 
do Conselho Estadual de Po-

Participantes de audiência pú-
blica realizada na tarde de on-
tem pela Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas condenaram, 
de maneira veemente, a publi-
cidade de cerveja. Destinada 
a debater os impactos do con-
sumo de drogas lícitas sobre a 
sociedade, a reunião atendeu 
a requerimento do deputado 
Antônio Jorge (PPS) e deu se-
quência a outra atividade rea-
lizada pela manhã, também na 
ALMG, quando houve a coleta 
de assinaturas para apresenta-
ção de projeto federal de inicia-
tiva popular chamado “Cerveja 
também é álcool”.

O objetivo do projeto é res-
tringir a propaganda de cerveja 
nos meios de comunicação. A 
iniciativa é da Associação Na-
cional pela Restrição da Pro-
paganda de Bebida Alcoólica e 
conta com o apoio da comissão.

O deputado Antônio 
Jorge e todos os convidados 
repudiaram esse tipo de pro-

Deputado e convidados reivindicaram mudanças na legislação

Daniel Protzner
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Assembleia Solidária: Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parece-

res sobre 22 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 27/15 
(1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que define regras para o 
investimento em segurança por parte do governo do Estado

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.272/17 (turno único), do 
governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e a execução da lei orçamentária de 2018

10h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.443/16 (1º turno), do deputado Fred Costa, que 
institui a Política de Mobilidade por Bicicletas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – debater, com a presença de 
convidados, a situação da educação especial no Estado, com destaque 
para a oferta de profissionais de apoio ao atendimento dos estudantes 
com deficiência nas escolas da rede estadual. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Coronel 
Francisco Rolla, de São Domingos do Prata

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 3.874/16 (1º turno), do deputado André Quin-
tão e outros, que estabelece medidas protetivas e procedimentos para 
os casos de violência contra os servidores da educação

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 26 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.310/17 (1º turno), do governador, que autoriza o Ipsemg a receber, 
mediante dação em pagamento, imóvel de propriedade do INSS

15h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) –  

discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PLC 64/17 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que  
altera dispositivos da Lei Complementar 66, de 2003, a qual cria o Fundo 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e seu conselho gestor

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

(Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – debater, com a 
presença de convidados, a necessidade de aprovação do Plano Estadual 
das Juventudes em Minas Gerais e receber a comissão organizadora do 
fórum técnico Jovens nas Gerais. Requerimento: Ulysses Gomes

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho II) – mesma pauta da reunião das 10 horas
18h15

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  
redação final

 0h Memória e Poder – Político Genival Tourinho
 1h Segunda Musical – Orquestra Flutuar 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (2/5) – Debate a respeito do 

livro Diálogos possíveis sobre a Pedagogia e o Direito, organizado 
por Mariah Brochado, Marcela Gomes e Nathalia Lipovetsky 

 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 17 
(Quadro político de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo 
no Brasil)

 6h30 Assembleia Debate – Conflitos no campo 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Importância das vacinas 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Planos de saúde  
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 17 
(Quadro político de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo 
no Brasil)

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Conflitos no campo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Importância das vacinas 
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Memória e Poder – Político Genival Tourinho
 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 (cont.)
PL 3.675/16

Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Betim o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.498/15
Do deputado Rogério Correia. Dispõe sobre medidas de pre-
venção e combate à dengue no Estado. Discussão em 1º turno 
PL 3.300/16
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 

rodovia ao município de Itabira. Discussão em 1º turno
PL 4.120/17

Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Visconde do Rio Branco. Discussão em 1º turno

PL 4.121/17
Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Visconde do Rio Branco. Discussão em 1º turno


