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Precarização do trabalho e déficit 
bilionário geram crise nos Correios

Sindicatos rebatem informações da direção
gurança no trabalho. Houve 
críticas ao aparelhamento da 
empresa, à má gestão e à cri-
minalização dos sindicatos.

Em resposta às críticas, o 
assessor José Maria Riani afir-
mou que a meta dos Correios 
é a entrega de 92% das cor-
respondências em até cinco 
dias. Mas, historicamente, o 
prazo foi mantido em um dia. 
“Nós mesmos nos impusemos 
um desafio maior”, declarou. 
Hoje, segundo ele, 95% das 
entregas em Minas são feitas 
em até cinco dias, portanto, 
acima da meta da empresa.

em atraso e, por isso mesmo, 
não está satisfeita. “Não te-
mos pessoal. O trabalhador 
adoece por sobrecarga de 
trabalho”, afirmou. Segundo 
ela, uma auditoria nas contas 
dos Correios seria essencial 
e revelaria que a empresa é 
lucrativa.

Outros sindicalistas pre-
sentes à audiência, inclusive 
do interior de Minas, citaram 
que carteiros têm sido agre-
didos pela população em fun-
ção da queda na qualidade 
do serviço. Também estariam 
sendo vítimas da falta de se-

prestar o serviço em todos os 
municípios. “O presidente 
já anunciou o fechamento 
de várias agências”, disse. O 
sindicalista acrescentou que 
a ECT tem oito vice-presidên-
cias bem remuneradas, en-
quanto o funcionário da em-
presa tem o pior salário do 
serviço público federal. Para 
ele, a empresa tem atuação 
e informações estratégicas e 
não deve ser privatizada.

Irani Fernandes de Araú-
jo, secretária-geral do  Sintect- 
-MG, reforçou que a popula-
ção está recebendo as contas 

Representantes dos trabalha-
dores questionaram os núme-
ros apresentados, negaram 
que haja déficit e afirmaram 
que o objetivo da gestão na-
cional é sucatear os Correios 
para facilitar sua privatiza-
ção. “As contas de 2016 nem 
foram prestadas”, afirmou 
Robson Gomes da Silva, presi-
dente do sindicato da catego-
ria em Minas (Sintect-MG) e 
diretor da federação nacional 
(Fentect).

Ele criticou o foco no lu-
cro e lembrou que os Correios 
têm o dever constitucional de 

Sarah Torres

Deputados lamentaram situação dos Correios e defenderam valorização dos trabalhadores

a crise na empresa se alinha 
às mudanças impostas ao 
 País com as novas regras de 
terceirização e a reforma tra-
balhista. “A Assembleia é a 
casa do diálogo, onde pode-
mos buscar saída”, frisou o 
deputado Nozinho (PDT).

 Coronel Piccinini (PSB).
Valorização – Os parlamen-
tares presentes lamentaram 
a situação dos Correios e sa-
lientaram a necessidade do 
debate e da valorização dos 
servidores. O deputado An-
dré Quintão (PT) avaliou que 

dades enfrentadas pela empre-
sa. O déficit em 2015, segundo 
ele, foi de R$ 2 bilhões, número 
que se repete em 2016.

Outros gestores da em-
presa acompanharam a au-
diência, que foi inicialmente 
conduzida pelo deputado 

De um lado, falta de pessoal 
e de segurança, fechamento 
de agências, condições precá-
rias de trabalho e até pressão 
por demissão. Do outro lado, 
queda no volume de entregas 
e na arrecadação, com prejuí-
zos nos últimos dois anos. A 
conta não fecha na Empresa 
Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT), o que tem leva-
do à queda na qualidade dos 
serviços de uma das institui-
ções mais confiáveis do País. 
O tema foi discutido ontem 
pela Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social, a requerimento do 
deputado Antônio Lerin (PSB). 

“Minas não pode ficar de 
fora dessa discussão. Trata-se 
de uma empresa genuina-
mente brasileira, que enfren-
ta um problema de ordem 
política”, declarou Antônio 
Lerin, que defendeu audito-
ria nas contas da empresa.

Representando a Superin-
tendência dos Correios em Mi-
nas, o assessor da Gerência Re-
gional de Coleta e Distribuição, 
José Maria Riani Filho, mostrou 
dados que apontam as dificul-
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CULTURA

Princípios de Direito Internacional
tem nova edição pela Assembleia

Presidente participa de entrega de 
equipamentos esportivos a municípios

Livro integra programa editorial de obras de valor histórico da ALMG 

Solenidade de entrega foi na Cidade Administrativa 

Willian Dias 

Guilherme Bergamini

cias do Ceará (1864-1865) e 
do Maranhão (1865-1866) e 
como primeiro-ministro do 
Império (1883-1884). Ele tam-
bém fundou o jornal A Atuali-
dade e foi redator dos jornais 
Le Brésil, A Opinião Liberal, 
Diário do Povo e A República.
Acervo – O Programa Edito-
rial de Obras de Valor Histó-
rico e Cultural de Interesse 
de Minas Gerais e do Brasil 
tem o propósito de valorizar 
as riquezas da cultura e da 
história do Estado, por meio 
da construção de um acervo 
literário acessível a todos os 
interessados. O programa se 
iniciou em 2015 e já lançou 
novas edições das obras His-
tória da Revolução Liberal de 
1842, do Cônego Marinho, e 
Autos de Devassa, que repro-
duz documentos do processo 
movido pela Coroa Portugue-
sa contra os participantes da 
Inconfidência Mineira.

cional. O coordenador do pro-
grama editorial da ALMG, de-
putado Lafayette de Andrada 
(PSD), acrescentou que o au-
tor mineiro foi um dos maiores 
juristas e políticos do País. “O 
ano de 2017 marca o centená-
rio da sua morte e, por termos 
poucas edições dos Princípios 
de Direito Internacional dispo-
níveis, nossa intenção é popu-
larizar essa importante obra”, 
disse Lafayette de Andrada. 

“O relançamento dos Prin-
cípios de Direitos Internacional 
será de grande interesse dos 
cidadãos mineiros, em espe-
cial os estudantes e os profis-
sionais do Direito”, afirmou 
Ângelo Oswaldo, que repre-
sentou o governador Fernan-
do Pimentel.

Lafayette Rodrigues Pe-
reira foi advogado, jornalista, 
diplomata e político. Ao longo 
da sua carreira, destacou-se 
como presidente das provín-

harmônico entre os Poderes. 
A própria dinâmica de indica-
ção dos recursos, via emendas 
dos deputados, é um mecanis-
mo democrático que deve ser 
valorizado”, enfatizou.

sar da crise econômica, políti-
ca e institucional enfrentada 
pelo País, Minas está se sain-
do melhor do que a média dos 
estados brasileiros. “Isso se 
deve muito ao funcionamento 

Cultural de Interesse de Minas 
Gerais e do Brasil, da  ALMG. 
Participaram da solenidade 
diversos parlamentares e 
outras autoridades, entre os 
quais o secretário de Estado 
de Cultura, Ângelo Oswaldo.

O livro, produzido entre 
os séculos XIX e XX, é consi-
derado um dos precursores 
no campo do Direito Interna-

A Assembleia Legislativa lan-
çou, em cerimônia na noite 
de terça-feira (8), no Salão 
Nobre, a nova edição do livro 
Princípios de Direito Interna-
cional, de autoria do jurista 
Lafayette Rodrigues Pereira, 
conhecido como Conselheiro 
Lafayette. O lançamento faz 
parte do Programa Editorial 
de Obras de Valor Histórico e 

prefeito de Pains (Centro- 
-Oeste), Marco Aurélio Rabe-
lo. Ele representou os outros 
prefeitos presentes à soleni-
dade. “O sedentarismo vem 
sendo apontado como o mal 
do século. Sem dúvida, uma 
academia ao ar livre ajuda a 
melhorar a vida das pessoas”, 
afirmou Marco Aurélio.

Ao repassar os equipa-
mentos, o governador ressal-
tou que eles foram adquiri-
dos com o dinheiro destinado 
aos municípios por meio de 
emendas parlamentares ao 
orçamento do Estado. Alguns 
municípios e entidades filan-
trópicas também receberam 
kits com jogos de camisa, co-
letes, bolas, redes e troféus.

Em seu discurso, Fernan-
do Pimentel afirmou que, ape-

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), parti-
cipou, na manhã de ontem, 
de solenidade de entrega de 
equipamentos de ginástica e 
kits de material esportivo a 
centenas de prefeituras. Os 
equipamentos serão usados 
para montar academias ao 
ar livre. O evento, realizado 
na Cidade Administrativa, em 
Belo Horizonte, reuniu outros 
23 deputados estaduais e 
152 prefeitos, além de secre-
tários de Estado, secretários 
municipais e vereadores. Ao 
todo, foram beneficiadas 269 
prefeituras e oito entidades.

A entrega simbólica foi 
feita pelo governador Fer-
nando Pimentel e pelo de-
putado Adalclever Lopes ao 
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Tráfico em escolas é tema de audiência

Transferência do Hospital São José
está pronta para análise em 2º turno

Comissão de indicação à Fhemig elegeu ontem presidente e vice

Projeto sobre a transferência passou na Comissão de Administração

Guilherme Dardanhan

Willian Dias

ram eleitos, respectivamente, 
presidente e vice da comissão 
criada para avaliar a indicação 
de Tarcísio Dayrell Neiva para 
o cargo de presidente da Fhe-
mig. Durval Ângelo acumulará 
a função de relator.

trata da permuta de titulares 
de cartório. O deputado Hely 
Tarqüínio (PV) será o vice-pre-
sidente e o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB), o relator.

Os deputados Hely Tar-
qüínio e Durval Ângelo (PT) fo-

ciária de que o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores 
Estaduais é titular em face do 
Regime Geral de Previdência 
Social”, argumenta o deputado 
Dirceu Ribeiro, em seu parecer.

A dação em pagamen-
to ocorre quando o devedor, 
com a anuência do credor, 
extingue sua obrigação me-
diante a entrega de outro 
bem que não seja dinheiro, 
em substituição da prestação 
originalmente acordada.
Copasa – Na mesma reunião, 
a comissão aprovou dois re-
querimentos de audiência 
pública. O deputado Antônio 
Jorge (PPS) pretende debater 
a inadimplência contratual da 
Copasa na prestação de ser-
viços ao município de Pouso 
Alegre (Sul de Minas). O de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) propõe a realização de 
audiência com o fim de de-
bater acórdão do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) que 
trata da aposentadoria espe-
cial de policiais civis.

morés, no Barro Preto, em 
Belo Horizonte, e é ocupado 
pelo hospital universitário da 
Faculdade de Ciências Médi-
cas. Também conhecido por 
sua denominação mais antiga, 
Hospital São José, a instituição 
destina todos os seus leitos de 
internação, consultas ambula-
toriais e exames a pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o parecer, fica 
assegurada a continuidade 
dos serviços prestados pelo 
hospital. Na prática, trata-se 
de uma operação de repasse 
destinada a abater parcial-
mente débito do INSS para 
com o Estado. A dívida total 
seria da ordem de R$ 135 
milhões, enquanto o valor a 
ser obtido com a dação do 
imóvel por parte do INSS é de   
R$ 23,5 milhões. 

“Não há dúvidas quanto 
à verificação do atendimen-
to ao interesse público, uma 
vez que a operação permitirá 
a satisfação parcial do crédito 
de compensação previden-

sobre o PL 4.450/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que institui o Sistema Esta-
dual de Cultura, o Sistema de 
Financiamento à Cultura e a 
Política Estadual de Cultura 
Viva. Também foram aprova-
das audiências sobre o pro-
jeto de realização de evento 
literário em Araxá e sobre o 
Plano Estadual do Livro, Lei-
tura, Literatura e Bibliotecas. 
Todas as solicitações são dos 
deputados Bosco (PTdoB), 
que preside a comissão, Elis-
mar Prado (PDT) e Carlos Pi-
menta (PDT).
Eleições – Duas comissões es-
peciais elegeram presidente 
e vice. O deputado João Ma-
galhães (PMDB) vai presidir 
a Comissão do Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.457, 
que incide sobre artigo que 

A Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas realizará au-
diência para debater a reali-
dade das escolas públicas do 
Estado, frente aos desafios do 
consumo e do tráfico de dro-
gas. O requerimento foi apro-
vado ontem e tem como autor 
o presidente da comissão, de-
putado Antônio Jorge (PPS).

Também de autoria do 
parlamentar, foi aprovado 
requerimento de realização, 
em parceria com a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas, do Seminário Inter-
nacional sobre Descriminali-
zação das Drogas, que ainda 
não tem data definida.
Cultura – A Comissão de Cul-
tura também aprovou reque-
rimentos. Um deles propõe a 
realização de debate público 

recer favorável da Comissão 
de Administração Pública.

De acordo com o PL 
4.310/17, a transferência será 
feita mediante dação em pa-
gamento, por intermédio do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores (Ipsemg). O pare-
cer do relator, deputado Dir-
ceu Ribeiro (PHS), é pela apro-
vação na forma do vencido.

O imóvel de que trata 
a proposição fica na Rua Ai-

Está pronto para voltar a Ple-
nário, para discussão e vota-
ção em 2º turno, o Projeto de 
Lei (PL) 4.310/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
autoriza a transferência do 
imóvel do antigo Hospital São 
José, de propriedade do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS), para o Fundo Financei-
ro de Previdência do Estado 
(Funfip). Em reunião realizada 
ontem, o projeto recebeu pa-
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Renegociação de dívida do Estado com 
o BNDES é considerada constitucional

Designados integrantes de comissões
Também foram designa-

dos os membros da Comis-
são Especial de Indicação de 
Gustavo Henrique Escobar 
Guimarães para o Conselho 
Estadual de Educação.

A lista completa dos de-
putados designados pode ser 
consultada no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br).

Comissão Especial do Veto 
Parcial à Proposição de Lei 
23.562, que cria os fundos 
estaduais de incentivo e de 
financiamento de investi-
mento; e Comissão Espe-
cial do Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 23.563, que 
institui o Plano Estadual de 
Cultura.

à Proposição de Lei 23.478, 
a qual autoriza o Poder Exe-
cutivo a anistiar servido-
res grevistas da educação; 
Comissão Especial do Veto 
Total à Proposição de Lei 
23.484, que concede anistia 
aos praças da Polícia Militar 
excluídos da corporação em 
virtude da greve de 1997; 

Foram designados na tarde 
de ontem, na Reunião Ordi-
nária do Plenário da Assem-
bleia Legislativa, os membros 
de cinco comissões especiais. 
Elas vão analisar quatro vetos 
e uma indicação.

As comissões de vetos 
são as seguintes: Comis-
são Especial do Veto Total 

Ricardo Barbosa

CCJ também analisou projetos sobre cotas na Fundação João Pinheiro e criação de região metropolitana

da comissão, deputado Leoní-
dio Bouças (PMDB), apresen-
tou o substitutivo nº 1, que 
inclui municípios não previstos 
no texto original, a pedido do 
próprio autor.

O PL 3.749/16, dos de-
putados Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), Fabiano Tolentino 
(PPS) e Sargento Rodrigues 
(PDT), cria o Plano Estadual de 
Segurança e Defesa no Campo 
e o Fórum Permanente para 
Acompanhamento das Ações 
de Segurança Rural. O rela-
tor, deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), apresentou o 
substitutivo nº 1. O novo texto 
estabelece as diretrizes e os 
objetivos da Política Estadual 
de Segurança no Campo, cuja 
implementação ficará a cargo 
do Poder Executivo.

bém do governador, que 
cria o Conselho Estadual de 
Cidadania de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais (CEC-LGBT), teve aná-
lise adiada na CCJ devido a 
pedido de vista do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). O 
parecer do relator, deputado 
Durval Ângelo (PT), conclui 
pela constitucionalidade da 
matéria, na forma original.
Montes Claros – Dois proje-
tos de autoria de parlamen-
tares receberam pareceres 
pela constitucionalidade, na 
reunião de ontem da CCJ. O 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 11/15, do deputado 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
prevê a instituição da Região 
Metropolitana de Montes 
Claros. O relator e presidente 

putas judiciais travadas no 
Supremo Tribunal Federal 
entre estados e União, envol-
vendo dívidas públicas mobi-
liárias dos primeiros.
Cotas – Outro projeto do go-
vernador considerado cons-
titucional foi o PL 4.355/17, 
que estabelece cotas de 20% 
para estudantes negros no 
curso de Administração Pú-
blica da Escola de Governo 
da Fundação João Pinheiro. 
O relator na CCJ, deputado 
Roberto Andrade, apresen-
tou o substitutivo nº 1, com 
base em sugestão da deputa-
da Marília Campos (PT), que 
estabelece instrumentos de 
monitoramento da reserva de 
vagas. A proposição vai à Co-
missão de Direitos Humanos.
LGBT – O PL 4.398/17, tam-

Permitir que o Estado rene-
gocie operações de crédito 
firmadas com recursos do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES). Esse é o objetivo do 
Projeto de Lei (PL) 4.468/17, 
de autoria do governador Fer-
nando Pimentel, que recebeu 
ontem parecer pela constitu-
cionalidade da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). O 
relator, deputado Roberto An-
drade (PSB), manteve o texto 
original. Agora, a proposição, 
que tramita em regime de 
urgência, pode ser apreciada 
pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

A renegociação é am-
parada pelo artigo 2º da Lei 
Complementar Federal 156, 
de 2016, que trata das dívidas 
dos estados com a União e 
com o BNDES. Esse dispositivo 
dispensa os requisitos legais 
para contratar operação de 
crédito e conceder garantia 
nas renegociações de emprés-
timos e financiamentos cele-
brados até 31 de dezembro 
de 2015, entre as instituições 
públicas federais e os esta-
dos. Desobriga, por exemplo, 
o preenchimento das exigên-
cias da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (Lei Complementar 
Federal 101, de 2000). Essas 
renegociações deverão ser fir-
madas até o fim deste ano.

Em seu parecer, o relator 
explicou que a Lei Comple-
mentar Federal 156 é fruto 
do desdobramento das dis-

PLENÁRIO
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Cemig 1
O deputado André Quintão 
(PT) defendeu a mobilização 
dos mineiros em favor da 
 Cemig, que corre o risco de 
perder a concessão das usi-
nas hidrelétricas de Jaguara, 
Miranda, São Simão e Volta 
Grande. O governo federal 
pretende aproveitar o fim do 
prazo de concessão para lei-
loá-las e não manifestou inte-

resse em renovar o contrato 
com a companhia. Segundo 
André Quintão, os consumi-
dores serão penalizados, pois 
quem ganhar a concessão 
vai jogar a conta da compra 
para os usuários. O parla-
mentar acrescentou que a 
base governista e a oposição 
na Assembleia têm de estar 
unidas nessa luta e na nego-
ciação pelo ressarcimento das 

perdas que o Estado teve em 
decorrência da Lei Kandir. Se-
gundo cálculos do governo es-
tadual, Minas tem 45 bilhões 
a receber da União. André 
Quintão afirmou, ainda, es-
tranhar a opinião de Gustavo 
Corrêa (DEM), que disse que 
a proposta de leilão só surgiu 
em decorrência de medida 
provisória baixada pela então 
presidenta Dilma Rousseff.

Cemig 3
Após falar em aparte, o de-
putado Gustavo Valadares 
 (PSDB) foi à tribuna e disse 
que deputados que se opu-
nham à presidenta Dilma 
Rousseff criticaram a edição 
da Medida Provisória 579. “O 
governo dizia que a conta de 
luz ficaria mais barata, o que 
aconteceu, mas pouco depois 
houve um aumento astronô-

mico. Fomos tachados de ini-
migos da população e essa fe-
rida não cicatrizou”, afirmou. 
O incômodo foi agravado, 
segundo ele, pelo fato de a 
oposição não ter sido chama-
da para a visita da Frente Mi-
neira em Defesa da Cemig a 
Brasília. O deputado Rogério 
Correia (PT) fez aparte para 
convidar Gustavo Valadares 
e outros parlamentares da 

oposição a participarem de 
ato em defesa da Cemig que 
ocorrerá na Usina de São Si-
mão. Sobre a MP 579, disse 
que o entendimento à época 
foi de permitir que as conces-
sionárias prorrogassem an-
tecipadamente os contratos 
das usinas, mas o então go-
verno estadual teria entendi-
do que a renovação seria au-
tomática, o que não ocorreu.

Cemig 2
Também em defesa da  Cemig, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) comentou visita, reali-
zada anteontem, ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli, para discu-
tir a venda das quatro usinas 
sob concessão da Cemig. 
Participaram do encontro o 
próprio parlamentar, o go-
vernador Fernando Pimen-

tel, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), e 
membros da Frente Mineira 
em Defesa da Cemig. “Minas 
sofreu com ajustes do go-
verno federal no passado e 
agora querem retirar a ‘joia 
da coroa’”, disse Rogério Cor-
reia, referindo-se à Cemig. 
Ele pediu unidade em tor-
no da causa e conclamou os 

parlamentares a deixarem de 
lado as divergências e parti-
ciparem do abaixo-assinado 
pela suspensão do leilão. Em 
aparte, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) disse que 
os deputados da oposição 
sempre defenderam a Cemig 
e que o PT, quando foi baixa-
da a Medida Provisória 579, 
em 2012, chamou-os de ini-
migos do povo.

Leite pela Vida
Os cortes no programa fe-
deral Leite pela Vida foram 
tema do pronunciamento 
do deputado Paulo Guedes 
(PT). “Vou continuar denun-
ciando esse crime do gover-
no Temer contra o Norte de 
Minas e os Vales do Jequiti-
nhonha e do Mucuri. Esses 
golpistas só governam para 
3% da população”, criticou. 

Ele afirmou que, no gover-
no do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, mais de R$ 100 
milhões eram investidos por 
ano na região, para compra 
de leite dos produtores lo-
cais para as crianças caren-
tes. Em 2017, ao contrário, 
foram investidos apenas R$ 1 
milhão no Leite pela Vida, de 
acordo com Paulo Guedes. 
“Esse programa melhorou a 

qualidade de vida da popula-
ção, pois combateu a desnu-
trição infantil e gerou renda 
no campo”, disse. Em aparte, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) afirmou que o Norte de 
Minas e o Nordeste brasilei-
ro são as regiões que mais 
têm sofrido com as medidas 
do atual governo federal. 
“Os retrocessos são muitos”, 
condenou.

Polícia Civil
Uma decisão do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), que 
retira a paridade salarial 
dos aposentados da Polí-
cia Civil com os policiais em 
atividade, foi abordada pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). Ele afirmou que 
foi aprovada na Comissão 
de Administração Pública a 
rea lização de audiência pú-

blica para debater o acórdão 
que tramita no TCE sobre o 
assunto. “É uma covardia, 
uma crueldade o que estão 
fazendo com os policiais ci-
vis de Minas Gerais. Por isso, 
vamos realizar uma grande 
audiência com a participação 
das entidades que represen-
tam todas as categorias da 
Polícia Civil, para fazer uma 
cobrança firme ao Tribunal 

de Contas”, declarou. Sargen-
to Rodrigues destacou que 
os deputados federais que 
atuam na área da segurança 
pública serão convidados pa-
ra a reunião. O parlamentar 
lembrou que foi ele o autor 
da proposta que deu origem 
à Emenda à Constituição 77, 
de 2007, a qual concede apo-
sentadoria especial aos poli-
ciais civis.
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Magno Perez e Gui Mazzoni (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Campo Florido) – visita ao 
Canacampo Tech Show, para conhecer a situação do setor sucroenergé-
tico mineiro. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

• Comissões de Saúde e de Administração Pública (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, a gestão dos hospitais da Rede Fhemig, em 
especial o fechamento da unidade ortopédica Galba Veloso. Requerimen-
to: deputados Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire e Sargento Rodrigues

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3º ano do ensino médio do Colé-
gio Tiradentes, de Betim

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 2.513/15 (1º turno), do deputado 
Sargento Rodrigues, que estabelece normas gerais para a instituição de 
loteamentos fechados e condomínios urbanísticos

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre seis 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  
– discutir e votar parecer sobre o PL 160/15 (turno único), do deputado 
Fred Costa, que institui o Dia Estadual do Agente Comunitário

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, o direito aplicado à defesa dos animais. 
Requerimento: deputado Noraldino Júnor

14h45
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17 (Plenarinho 

IV) – discutir e votar parecer sobre Veto Parcial à Proposição de Lei 
23.457/17, do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata 
da revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sou-
sa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno 
único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fáti-
ma Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Votação em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Fracasso ou sucesso escolar
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (8/6) – Debate o envolvimento do Poder 

Público Estadual no tratamento e diagnóstico do angiodema 
hereditário

 4h35 Palestra – O papel dos municípios na Educação, com Carlos 
Roberto Jamil Cury

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias

 6h30 Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Vício em smartphones 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Reforma trabalhista
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Vício em smartphones 
 20h Comissão de Segurança Pública (20/6) – Comissão discute 

possível manutenção de contratos de agentes penitenciários e 
socioeducativos

 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Mordente (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

A sinalização digital da ALMG já está funcionando no 1o andar, no 2o andar, no SE,  
no 1S e no 2S do Palácio da Inconfidência. Para tirar dúvidas, dar sugestões ou fazer alertas  

sobre defeitos nos equipamentos do sistema, entre em contato conosco:
sinal@almg.gov.br


