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Assembleia instala Comissão das Mulheres 
A Comissão Extraordinária das 
Mulheres será relançada hoje, 
às 16 horas, em solenidade no 
Salão Nobre. Após a instalação 
da comissão, serão empossa-
dos seus integrantes, que vão 
atuar na defesa dos direitos 
das mulheres e de sua maior 
participação na política. A co-
missão já havia atuado entre 
2015 e 2016, quando realizou 

uma série de audiências públi-
cas e aprovou o relatório final, 
em dezembro do ano passado.

“A retomada dos traba-
lhos é um importante pas-
so para manter a discussão 
sobre os direitos da mulher 
na agenda do Parlamento 
mineiro”, avalia a deputada 
Marília Campos (PT), que foi 
designada presidente. A 

vice ‑presidente é a deputada 
 Geisa Teixeira (PT). Os demais 
membros efetivos da  comissão 
são as deputadas Celise La-
viola (PMDB) e Rosângela 
Reis (Pros) e o deputado Ta-
deu Martins Leite (PMDB). 
Os membros suplentes são a 
deputada Arlete Magalhães 
(PV) e os deputados Geraldo 
Pimenta (PCdoB), Rogério Cor-

reia (PT), Elismar Prado (PDT) 
e Cristiano Silveira (PT).

A comissão terá sua pri-
meira reunião extraordinária 
logo após a solenidade de ins-
talação, às 16h45, também no 
Salão Nobre. A decisão de re-
criar a comissão e a designa-
ção de seus membros foram 
comunicadas em Plenário na 
Reunião Ordinária de ontem.

Projeto que cria seis fundos estaduais
é aprovado em Plenário em 1º turno

Após discussões ao longo das 
três reuniões de Plenário re-
alizadas ontem, os deputa-
dos aprovaram em 1º turno, 
na Reunião Extraordinária 
da noite, o Projeto de Lei 
(PL) 4.135/17, do governador 
Fernando Pimentel, que cria 
os fundos estaduais de incen-
tivo e de financiamento de in-
vestimento. A proposição foi 
aprovada na forma do substi-
tutivo nº 1, apresentado an-
teriormente em Plenário.

Mais cedo, na Reunião 
Ordinária, o Plenário recebeu 
mensagem do governador soli-
citando a tramitação do projeto 
em regime de urgência. Na Reu-
nião Extraordinária da noite, foi 
encerrada a discussão com a 
apresentação de 74 emendas 
de deputados. O PL 4.135/17 
foi ainda ontem à Comissão de 
Administração, na qual o rela-
tor, deputado João Magalhães 
(PMDB), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1. Segundo ele, o novo texto 
contempla 11 dessas emendas, 
que ficaram prejudicadas, as-
sim como o projeto original. O 
relator opinou pela rejeição das 
demais emendas.

O substitutivo inclui emen-
da do governador apresenta-
da anteriormente que altera 
os Anexos I e II para melhor 

individualizar os bens vincula-
dos aos fundos estaduais que 
se pretende criar. O projeto 
volta agora à Comissão de 
Administração, para análise 
em 2º turno. 

Diversos deputados de 
oposição se manifestaram con-
tra a aprovação do PL 4.135/17. 
O líder do Bloco Verdade e Coe-
rência, deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM), disse que o governo 
está vendendo o patrimônio 

dos mineiros, numa referência 
ao fato de que dois dos seis 
fundos criados pelo projeto 
preveem a incorporação de 
imóveis do Estado, alguns dos 
quais poderão ser vendidos. 

Segundo o líder do Gover-
no, deputado Durval Ângelo 
(PT), o PL 4.135/17 é positivo 
para a economia do Estado.
Regime especial – Na Reu-
nião Ordinária, também foi 
recebida mensagem do go-

vernador encaminhando re-
gime especial de tributação 
para fabricantes de autope-
ças. Em outra mensagem, o 
governador encaminhou os 
relatórios consolidados de 
todos os regimes especiais 
de tributação concedidos no 
1º trimestre deste ano, bem 
como a relação dos regimes 
que foram concedidos ante-
riormente e tiveram altera-
ções no mesmo período.

O projeto do governador que institui os fundos foi discutido ao longo de três reuniões de Plenário

Willian Dias
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Gastronomia mineira é homenageada
Uma Reunião Especial de 
Plenário marcou, na noite de 
segunda-feira (3), a abertura 
da Semana da Gastronomia 
Mineira. A solenidade foi pre-
cedida de uma feira de agri-
cultura familiar, também na 
ALMG. Na reunião, houve ain-
da uma homenagem a Nelsa 
Josefina Trombino, fundadora 
do Restaurante Xapuri, que 
recebeu o título de Cidadã Ho-
norária de Minas Gerais.

O requerimento para a 
realização dessas atividades 
partiu do deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV), autor 

do projeto que originou a Lei 
22.458, de 2016, tornando a 
gastronomia mineira patrimô-
nio cultural do Estado.

“A gastronomia é feita por 
pessoas habilidosas, talento-
sas, cujo dom deve ser não ape-
nas valorizado, como também 
reconhecido e eternizado”, diz 
o deputado, destacando a ho-
menagem a Nelsa Trombino. 
Além dela, foram lembradas 
na solenidade outras quatro 
damas da gastronomia minei-
ra: Dona Lucinha, Beth Beltrão, 
Dona Stella Libânio e Dadete, 
as duas últimas já falecidas.

Guilherme Bergamini

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Projeto sobre informação da placa de
táxis está pronto para ir a Plenário 

O Projeto de Lei (PL) 1.121/15, 
do deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), que dispõe so-
bre a colocação de plaquetas 
em braile, com a placa do veí-
culo, no interior dos táxis me-
tropolitanos, está pronto para 
ir a Plenário em 1º turno. Ele 
recebeu ontem parecer favo-
rável da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. O relator, depu-
tado Arnaldo Silva (PR), apre-
sentou o substitutivo nº 1.

O objetivo da proposta é 
possibilitar ao passageiro com 
deficiência visual identificar o 
veículo, caso haja  necessidade 

de reivindicar pertences 
esquecidos ou apresentar re-
clamações. No substitutivo, o 
relator sugere que os dados 
também estejam disponíveis 
em caracteres ampliados, para 
quem tem pouca visão.

Na reunião, também fo-
ram ouvidas queixas de ci-
dadãos relativas a restrições 
implementadas pelo Estado 
à isenção de ICMS para com-
pra de veículos por pessoas 
com deficiência. O deputa-
do Duarte Bechir (PSD) disse 
que será agendada uma au-
diência pública para discutir 
esse problema. Comissão opinou a favor da aprovação da proposta

Daniel Protzner

Políticas de esporte serão debatidas
A Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude aprovou reque-
rimento de audiência pública 
para ouvir o secretário de 
Estado de Esporte, Arnaldo 
Gontijo de Freitas. O obje-
tivo é conhecer as políticas 
públicas de apoio ao setor 
no Estado. O requerimento 
atende a solicitação do de-
putado Ulysses Gomes (PT), 
presidente da comissão.

Na reunião,  também fo-
ram aprovados requerimentos 
do deputado Ulysses Gomes re-

ferentes ao Plano Estadual das 
Juventudes. Um deles prevê o 
envio à Secretaria de Educação 
e à Mesa da ALMG de mani-
festo com o texto básico da 
Comissão Organizadora do Fó-
rum Técnico Jovens nas Gerais. 
Também foi aprovado requeri-
mento para solicitar à Mesa a 
realização desse fórum, com a 
interiorização das discussões.

Por fim, foi aprovado re-
querimento à Secretaria de Di-
reitos Humanos com o pedido 
das entidades representativas 

para que o governo envie pro-
jeto de lei com o Plano Estadual 
das Juventudes.
Conselho LGBT – Outras co-
missões aprovaram requeri-
mentos. Na Comissão de Par-
ticipação Popular, foi aprovada, 
entre outros itens, discussão 
conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos sobre o Pro-
jeto de Lei 4.398/17, do gover-
nador Fernando Pimentel, que 
cria o Conselho Estadual de Ci-
dadania de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais 

(CEC‑LGBT). O requerimento é 
da deputada Marília Campos e 
dos deputados Rogério Correia 
e Cristiano Silveira, todos do PT. 
TV analógica – A Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas aprovou re-
querimento de audiência so-
bre o processo de desligamen-
to do sinal analógico de tele-
visão, previsto para ocorrer 
em Belo Horizonte e outros 38 
municípios em novembro de 
2017. A solicitação é do depu-
tado Fábio Cherem (PSD). 
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Produtores rurais esperam que medida do
governo reduza a alíquota do Funrural

Uma medida provisória (MP) 
poderá ser editada pelo go-
verno federal para diminuir a 
alíquota do Fundo de Assis-
tência ao Trabalhador Rural 
(Funrural) e refinanciar as dí-
vidas dos produtores com a 
União. Informações sobre as 
negociações em torno dessa 
MP foram destacadas pelo 
deputado federal Nilson Lei-
tão  (PSDB‑MT), que presi-
de a Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), em au-
diência realizada ontem pela 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria.

Depois de o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidir 
pela legalidade da cobrança 
da taxa neste ano, os produto-
res rurais que passaram a ser 
devedores do Funrural aguar-
dam a MP porque podem se 
tornar inadimplentes e ter 
dificuldades no acesso ao cré-
dito. O fundo, criado em 1971 
para custear a previdência do 
setor, sofreu intervenções ao 
longo dos anos, o que provo-
cou, em alguns momentos, o 
seu não pagamento.

Na reunião, Nilson Leitão 
ressaltou que, com a deci-
são do STF, é preciso buscar, 
sobretudo, atenuar o pro-
blema. “Vamos fazer o que 
é possível. Mas não dá para 
falar que não será necessário 
fazer pagamentos”, comen-
tou. O parlamentar relatou 

que a FPA está negociando, 
com a Receita Federal, a di-
minuição da cobrança rela-
tiva ao Funrural para 1,5% 
a partir de janeiro de 2018. 
“Quem deve à Receita con-
tinuará pagando os 2,3%. A 
diferença de 0,8 ponto per-
centual servirá para o paga-
mento do refinanciamento 
das dívidas”, explicou. A MP, 
após publicada, precisa pas-
sar pelo Congresso Nacional.

Segundo o deputado fede-
ral Marcos Montes  (PSD‑MG), 
que já presidiu a FPA, um dos 
integrantes da frente parla-
mentar deverá ser relator da 
medida provisória na Câmara 

dos Deputados. “O Código Flo-
restal também não foi o que 
gostaríamos, mas avançamos 
no assunto”, comentou.
Apoio – Segundo o presidente 
da comissão e autor do reque-
rimento que deu origem à reu-
nião, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), o agronegócio 
tem sofrido com a grave crise 
econômica que atinge o País. 
Ele destacou que o retorno da 
cobrança do Funrural agrava 
essa situação. O deputado 
Emidinho Madeira (PSB) con-
cordou com o colega. “Temos 
que unir forças para o bem 
do produtor rural”, salientou. 
O deputado Gustavo Santana 

(PR) manifestou apoio à cau-
sa, assim como o deputado 
Cássio Soares (PSD). 

“Hoje o entendimento é 
um; depois, já é outro. Não 
há estabilidade jurídica”, cri-
ticou o deputado Arnaldo Sil-
va (PR). Em mais de 45 anos 
de existência, a cobrança já 
passou por diversas modifi-
cações, gerando polêmica no 
setor agropecuário.

O responsável pelo pa-
gamento do recolhimento do 
Funrural é o adquirente, ou 
seja, quem compra a produ-
ção, que desconta o valor da 
nota fiscal e recolhe para a 
previdência.

Comissão de Agropecuária e Agroindústria discutiu a cobrança do Funrural em audiência pública

Guilherme Dardanhan

PL incentiva métodos alternativos de pena
A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 3.988/17, 
do deputado Agostinho Pa-
trus Filho (PV). A proposição 
determina o investimento de 
pelo menos 20% dos recursos 
destinados à criação de no-
vas vagas no sistema prisio-
nal em estabelecimentos que 
usam métodos alternativos 
de cumprimento de pena.

O relator, deputado Tia-
go Ulisses (PV), recomendou 
a aprovação na forma do 
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). A matéria está pronta 
para ir a Plenário.

O projeto também esta-
belece que tais recursos sejam 
aplicados na construção de 
novas unidades prisionais ou 
na ampliação das atualmente 
existentes. O novo texto ex-
plicita, entre outras questões, 

que os investimentos previs-
tos deverão ser destinados a 
unidades das Associações de 
Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apacs).
Frutas – Em outra reunião, 
à noite, a FFO deu parecer 
de 1º turno favorável ao PL 
2.014/15, do deputado Elis-
mar Prado (PDT), que estabe-
lece diretrizes para o apoio à 
fruticultura no Triângulo Mi-
neiro. A matéria está pronta 
para ir a Plenário. O parecer 

do relator, deputado Ulysses 
Gomes (PT), foi pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da CCJ.

Conforme a CCJ, a Lei 
12.998, de 1998, que cria o 
Programa Mineiro de Incen-
tivo à Fruticultura, já prevê 
as medidas contidas no pro-
jeto. Dessa forma, o substitu-
tivo nº 1 consolidou em uma 
única norma as disposições 
relacionadas ao incentivo da 
fruticultura.
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Comissão de Administração dá aval a 
prorrogação de contratos temporários

O Projeto de Lei (PL) 4.148/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que tem o objetivo 
de substituir documentos fí-
sicos por eletrônicos, simplifi-
car processos administrativos, 
melhorar o fluxo e otimizar a 
segurança de informações na 
administração estadual, já po-
de retornar ao Plenário para 
votação em 1º turno. Na noite 
de ontem, a Comissão de Ad-
ministração Pública analisou a 
emenda apresentada à propo-
sição durante a fase de discus-
são em 1º turno no Plenário.

Essa emenda de autoria 
coletiva, que tem como pri-
meiro signatário o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
prorroga até 31 de março de 
2019 os contratos por tempo 
determinado de milhares de 
agentes penitenciários e so-
cioeducativos, que estão per-
dendo o emprego em virtude 
da convocação de aprovados 
em concursos.

O relator da emenda, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
concordou com a prorroga-
ção dos contratos. “Isso evita-
rá a ausência de mão de obra, 
que traz consequências da-
nosas para o bom funciona-
mento da máquina pública”, 
argumentou, em seu parecer. 
No entanto, ele apresentou a 
subemenda nº 1, que tem o 
objetivo de “evitar injustiças 
com servidores já demitidos”.

De acordo com a redação 

dessa subemenda, ficam pror-
rogados até 31 de março de 
2019 os contratos por tempo 
determinado que visam aten-
der a necessidade temporária 
de pessoal na área de seguran-
ça pública e defesa social e que 
estejam em execução na data 
de publicação da futura lei. Es-
sa prorrogação independe de 
termo aditivo aos contratos e 
aplica‑se aos servidores cujos 
contratos tenham sido extin-
tos entre 1º de janeiro de 2017 
e a data de publicação da lei.
Calamidade – A comissão 
também aprovou parecer 
favorável à emenda apre-
sentada em Plenário, em 1º 

turno, ao PL 4.280/17, do 
governador, o qual modifica 
as competências da Secre-
taria de Estado da Casa Civil 
e de Relações Institucionais 
(Seccri) e da Secretaria de Es-
tado de Governo (Segov), de 
modo que a primeira passe a 
exercer as competências re-
ferentes ao assessoramento 
do governo no cumprimento 
da sua agenda internacional. 
Hoje, esse trabalho é feito em 
conjunto pelas duas pastas.

A emenda, de autoria dos 
deputados Lafayette de An-
drada (PSD), Gustavo Corrêa 
(DEM) e João Leite  (PSDB), 
modifica a Lei 18.185, de 

2009. Essa norma dispõe so-
bre a contratação de pessoal 
por tempo determinado para 
atender a necessidade tempo-
rária de excepcional interesse 
público. Ela acrescenta, como 
uma das hipóteses legais des-
sa necessidade temporária, a 
calamidade financeira.

O relator, deputado Dir-
ceu Ribeiro (PHS), destaca, 
em seu parecer, que a emen-
da oferece ao Estado as condi-
ções administrativas necessá-
rias para enfrentar situações 
de dificuldades financeiras.

O projeto retorna agora 
ao Plenário para votação em 
1º turno.

Com a aprovação do parecer, projeto que inclui emenda sobre a prorrogação volta a Plenário

Sarah Torres

COMISSÕES

Criação de medalha tem parecer contrário
Também foi aprovado parecer 
pela rejeição das emendas nos 
1 e 2 apresentadas em Plená-
rio ao PL 3.843/16, do gover-
nador, que faz alterações pon-
tuais na Lei 13.406, de 1999, 
a qual trata da Medalha Coro-
nel José Vargas da Silva. Essa 
comenda homenageia os ofi-
ciais formados pela Academia 
da Polícia Militar no cinquen-
tenário de sua formatura.

As emendas, de autoria 

do deputado Sargento Rodri-
gues, sugerem a autorização 
para que o governo do Estado 
crie a Medalha Cabo Valério, 
com o objetivo de homena-
gear praças da PM e do Cor-
po de Bombeiros que, depois 
de completarem 25 anos nas 
corporações, se destaquem no 
exercício de suas funções.

No entendimento do rela-
tor, deputado Dirceu  Ribeiro, 
as emendas não inovam o 

ordenamento jurídico, uma 
vez que tanto a PM quanto os 
bombeiros já possuem conde-
corações para distinguir seus 
componentes.

O deputado Sargento Ro-
drigues salientou a importân-
cia de se homenagear o Cabo 
Valério, símbolo da luta pela 
valorização dos praças da PM. 
Valério dos Santos Oliveira, 
então com 36 anos, foi mor-
to com um tiro na cabeça em 

1997, durante uma das ma-
nifestações do maior movi-
mento grevista da história da 
corporação. 

Diante do parecer contrá-
rio a suas emendas, o parla-
mentar sugeriu que a Meda-
lha Cabo Valério seja criada 
por meio da apresentação de 
outra proposição. A suges-
tão foi elogiada pelo líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT).
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)
PRE 11/15

Do deputado Durval Ângelo. Institui a Comenda de Direitos Humanos 
Dona Helena Greco nas categorias Medalha Especial de Direitos Humanos 
José Roberto Rezende e Deputado João Batista. Votação em turno único

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º ‑ A da Lei 15.962, de 
2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos bási-
cos das categorias que menciona, estabelece as tabelas de vencimento 
básico dos policiais civis e militares, e altera as Leis 11.830, de 1995, 
que cria o Fundo Estadual de Habitação, e 14.695, de 2003, que cria a 
carreira de Agente de Segurança Penitenciário. Votação em 1º turno

PL 3.844/16
Do governador Fernando Pimentel. Institui a Política Estadual de Turis-
mo. 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

PL 4.148/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 14.184, de 2002, que 
dispõe sobre o processo administrativo na administração pública esta-
dual. Votação em 1º turno

PL 4.135/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria os fundos estaduais de incen-
tivo e de financiamento de investimento.  Discussão em 2º turno

PLC 64/17
Do procurador‑geral de Justiça. Altera dispositivos da Lei Complemen-
tar 66, de 2003, que cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor e o Conselho Gestor do Fundo. Discussão em 2º turno

PL 212/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe o fornecedor de impedir ou dificultar 
a escolha pelo consumidor de posto de assistência técnica autorizada. 
Discussão em 2º turno

PL 1.498/15
Do deputado Rogério Correia. Dispõe sobre medidas de prevenção e 
combate à dengue no Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.607/15
Do deputado Fábio Cherem. Dispõe sobre a conscientização da importância 
do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Discussão em 2º turno

PL 1.947/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a Lei 12.503, de 1997, que 
cria o Programa Estadual de Conservação da Água. Discussão em 2º turno

PL 2.805/15
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Plano Estadual de Cultu-
ra. Discussão em 2º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Discussão em 2 º turno

PL 3.874/16
Do deputado André Quintão e outros. Estabelece medidas protetivas 

e procedimentos para os casos de violência contra os servidores da 
educação. Discussão em 2º turno

PL 4.057/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 13.084, de 1998, que au-
toriza o Poder Executivo a doar imóvel à Assprom. Discussão em 2º 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 2º 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 2º turno

PL 1.397/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Institui a Política Estadual de Incen-
tivo ao Empreendedorismo, ao Desenvolvimento Industrial e às Novas 
Tecnologias. Discussão em 1º turno

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 1º turno

PL 3.310/16
Do deputado Gil Pereira. Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei 11.396, 
de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeco-
nômico. Discussão em 1º turno

PL 3.561/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Manhuaçu. Discussão em 1º turno

PL 3.862/16
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a prática de ativida-
des do Corpo de Bombeiros por civis. Discussão em 1º turno

PL 3.876/16
Do deputado Antônio Jorge. Fixa critério para instituição de datas co-
memorativas no Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.988/17
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a criação de vagas 
no sistema penitenciário. Discussão em 1º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação do imóvel de que trata 
a Lei 17.702, de 2008. Discussão em 1º turno

PL 4.310/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Ipsemg a receber, me-
diante dação em pagamento, imóvel do INSS. Discussão em 1º turno

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.272/17

Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da lei orçamentária de 2018. Discussão em tur-
no único

PL 4.135/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria os fundos estaduais de incen-
tivo e de financiamento de investimento.  Discussão em 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Presidente recebe Bresser Pereira
O economista Luiz Carlos Bres-
ser Pereira foi recebido ontem 
pelo presidente Adalclever 
Lopes (PMDB). Ele veio a Belo 
Horizonte para o lançamento 
do Manifesto Projeto Brasil 
Nação e a posse da diretoria 
do Sindicato dos Economistas, 
ambos no Teatro da ALMG. Di-
versos outros deputados par-
ticiparam do encontro.

Bresser Pereira apresentou 

as medidas que constam do ma-
nifesto, o qual propõe formas de 
o País sair da crise e se constituir 
como nação soberana. O docu-
mento já foi lançado no Rio de 
Janeiro e no Rio  Grande do Sul 
e tem a assinatura de artistas, 
intelectuais e políticos.

Adalclever Lopes desta-
cou os esforços da ALMG pa-
ra reduzir os efeitos da crise 
financeira do Estado.

Daniel Protzner 
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8h30
• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) –

campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

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

dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do ensino médio do Ceduc Virgílio 

Régis, de Belo Horizonte
• Projeto itinerante Container de Letras – Biblioteca de Compartilhamento 

(Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a situação de policiais militares e agentes que moram 
no Residencial das Américas e estão na iminência de serem despeja-
dos. Requerimento: deputados Cabo Júlio e Cristiano Silveira

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 4.135/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
cria os fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento

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

discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.988/17 (1º turno), do deputado Agostinho Patrus 
Filho, que dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário 
do Estado

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
I) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.677/16 (1º turno), da Comissão 
Extraordinária das Barragens, que altera a Lei 19.976, de 2011, a qual 
institui a Taxa e o Cadastro de Controle, Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades Minerárias

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 
pareceres sobre 35 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o 
Conselho Estadual de Cidadania LGBT 

11 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre oito proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.148/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
14.184, de 2002, a qual dispõe sobre o processo administrativo na admi-
nistração pública estadual

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do ensino médio do Ceduc Virgílio 

Régis, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 14 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.844/16 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui a 
Política Estadual de Turismo

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 3.601/16 (1º turno), do deputado Tadeu Martins Lei-
te, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a 
presença de convidados, a infraestrutura logística de Minas Gerais, em 
razão de decreto que dispõe sobre o Comando de Aviação do Estado. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

(Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Reunião especial de lançamento da Comissão Extraordinária das Mulhe-
res (Salão Nobre)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

16h45
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Salão Nobre) – discutir e votar 

proposições da comissão
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 14h30
18h15

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h40 Assembleia Notícia 
 2h05 Comissão de Minas e Energia (2/5) – Debater a formação 

de mão de obra técnica destinada à produção de energia solar 
fotovoltaica

 5h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre 
Bahia 

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 23: Da 
abertura política, em 1976, aos preparativos para a Constituinte 
no Legislativo mineiro, em 1986

 6h30 Via Justiça – Internação compulsória 
 7h Zás – Dupla Ramon e Rozado
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Como ter uma startup
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 23: Da 
abertura política, em 1976, aos preparativos para a Constituinte 
no legislativo Mineiro, em 1986

 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 – Como ter uma startup
 20h Comissão de Administração Pública (17/5) – Em debate, 

projetos do governador que tratam de créditos tributários 
 21h Assembleia Debate – Órfãos do crack 
 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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