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Veto a anistia segue para Plenário
O Plenário já pode analisar o 
Veto Total à Proposição de Lei 
23.478, a qual prevê anistia a 
servidores da educação que 
participaram de paralisações 
em 2015. Comissão especial 
da ALMG aprovou ontem 
parecer favorável à manuten-
ção do veto do governador 

Fernando Pimentel, com o 
voto contrário do deputado 
João Leite (PSDB). A proposi-
ção de lei é originária do Pro-
jeto de Lei (PL) 3.875/16, do 
deputado André Quintão (PT) 
e outros 33 parlamentares.

Em seu parecer, o rela-
tor e presidente da comissão, 

deputado Durval Ângelo (PT), 
explica que o governador ale-
gou vício de iniciativa, uma vez 
que a proposição de lei tra-
ta de matéria de competên-
cia privativa do Poder Executi-
vo. Segundo o relator, o gover-
nador já mandou suspender o 
desconto dos dias parados. 

Também ontem, Durval 
Ângelo foi eleito presidente 
da Comissão Especial do Ve-
to Parcial à Proposição de Lei 
23.562, a qual cria fundos es-
taduais de incentivo e de fi-
nanciamento de investimen-
to. A escolha do vice será na 
próxima reunião.

Frente em Defesa da Cemig anuncia 
novo ato público contra leilão de usinas

A Frente Mineira em Defesa 
da Cemig vai realizar, na sexta
feira (25), um ato público na 
Usina Hidrelétrica de São Si-
mão, em Santa Vitória (Triân-
gulo), com a participação da 
Comissão de Minas e Energia 
e de diversos parlamentares. 
O anúncio foi feito ontem, 
em reunião dos coordenado-
res da frente, no gabinete do 
1º secretário da ALMG, depu-
tado Rogério Correia (PT). 

O protesto em Santa Vi-
tória é mais um passo na mo-
bilização contra a intenção 
do governo federal de leiloar, 
no fim de setembro, três usi-
nas atualmente sob conces-
são da Cemig. Além de São 
Simão, podem ser vendidas 
as Usinas de Miranda e Ja-
guara, igualmente no Triân-
gulo. A empresa mineira ale-
ga que o contrato de conces-
são dá direito a prorrogação 
por mais 20 anos. 

Na sextafeira passada (18), 
o presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (PM-
DB), o governador Fernan-
do Pimentel e diversos ou-
tros parlamentares e autori-
dades participaram de ato pú-
blico contra o leilão, na Usina 
de Miranda, em Indianópolis.

A liminar do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
que determinou ontem a sus-
pensão do leilão está sendo 
vista como uma vitória par-

cial da Cemig. “Estamos feli-
zes, mas nosso otimismo está 
baseado na mobilização so-
cial e na pressão política, que 
não pode parar”, afirmou o 
deputado Rogério Correia, 
que coordena a frente. 

O líder do Governo na As-
sembleia, deputado Durval Ân-
gelo (PT), lembrou que é preci-
so intensificar a pressão junto 
aos três senadores mineiros, 
para que se posicionem sem-
pre favoravelmente à Cemig. 

O deputado Bosco  (PTdoB), 
vicepresidente da Comissão 
de Minas e Energia, participou 
da reunião da Frente. Ele é au-

tor do requerimento de parti-
cipação da comissão no ato pú-
blico de sexta, com o deputado 
Rogério Correia.

A Comissão de Minas e 
Energia aprovou outros re-
querimentos de audiência, 
incluindo o de participação 
em outro ato previsto para a 
Usina de Jaguara.
Aplicativo – Também apro-
varam requerimentos as Co-
missões de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas 
e de Participação Popular. A 
primeira vai discutir, entre 
outras questões, o funciona-
mento do Buser, aplicativo 

para viagens intermunicipais 
de ônibus, e a possibilidade 
de voos de grande porte re-
tornarem ao Aeroporto da 
Pampulha. As solicitações 
são, respectivamente, dos 
deputados Celinho do Sint-
trocel  (PCdoB) e Fred Costa 
(PEN). 

A Comissão de Participa-
ção aprovou, entre outras, re-
união sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas instituições 
públicas de ensino superior 
nos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri e no Norte de Mi-
nas, por solicitação do depu-
tado Doutor Jean Freire (PT).

Reunião na ALMG definiu próximos passos da mobilização contra o leilão das usinas hidrelétricas

Luiz Santana
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Denúncia de agressão a criança autista
em escola de BH preocupa deputados

Fotos e vídeos que com-
provariam agressões a uma 
criança autista numa escola 
municipal de Belo Horizonte 
foram apresentados ontem, 
em audiência pública que 
discutiu o assunto, realiza-
da pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência a requerimento 
de seu presidente, deputado 
Duarte Bechir (PSD).

De acordo com a mãe, Ká-
tia Alves Dourado, a criança 
apresentou hematomas, den-
tes quebrados e outros feri-
mentos, no fim do ano passa-
do. Ao procurar a Escola Mu-
nicipal Eliza Buzelin, na Capi-
tal, ela teria sido informada 
de que os machucados foram 
causados por quedas. Como o 
problema não cessou, ela dis-
se ter buscado ajuda na Supe-
rintendência Regional de En-
sino responsável pela institui-
ção, onde teria recebido ga-
rantia de que seriam tomadas 
providências. “Nunca tive res-

postas. Só consegui saber que 
havia maustratos por meio 
dos vídeos gravados dentro da 
escola”, disse Kátia. As grava-
ções mostram a criança sendo 
agredida por um cuidador.

Segundo um dos advo-
gados da mãe da criança, Fa-
brício Costa, os vídeos apon-
tam que o fato é corriqueiro 
na escola. “Ao que parece, a 
criança sofria tortura física e 
psicológica. A escola é refe-
rência em termos de inclu-
são, mas talvez falte capaci-
tação de alguns profissionais 
que trabalham lá”, declarou. 

A gerente de Inclusão da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Patrícia Cunha, rela-
tou aos parlamentares que 
tomou conhecimento da de-
núncia no dia 7 de agosto. 
Segundo ela, foram toma-
das diversas providências. 
“Todos os envolvidos foram 
afastados ou demitidos por 
justa causa”, afirmou. Ain-
da de acordo com Patrícia 

Cunha, a família da criança 
foi encaminhada para acolhi-
mento psicológico.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) demonstrou preo-
cupação com as imagens re-
gistradas em vídeo. “As crian-
ças e as próprias pessoas que 
fizeram as imagens parecem 
passivas ao que ocorria. É 
preciso uma conscientização 

geral para que esse absurdo 
não volte a acontecer”, disse.

O deputado Tito Torres 
(PSDB) afirmou esperar uma 
intervenção mais efetiva do 
poder público. “Temos que 
sensibilizar não somente os 
profissionais, mas também  as 
crianças que presenciam essa 
violência e a repetem com na-
turalidade”, acrescentou.

Moradores do União pedem base móvel

A instalação de base móvel 
da Polícia Militar no Bairro 
União, na Região Nordeste de 
Belo Horizonte, e o aumento 
do efetivo e do policiamento 
motorizado foram cobrados 
ontem por moradores locais, 
em audiência da Comissão de 
Segurança Pública solicitada 

por seu presidente, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT).

A coordenadora da Co-
missão de Moradores Volun-
tários do União, Reni Tiago, 
afirmou que uma delegacia 
e um posto de polícia foram 
desativados nos últimos anos 
no bairro, o que teria provo-

cado aumento da violência. 
“De cinco anos para cá, te-
mos observado o crescimen-
to do número de furtos e rou-
bos”, reforçou o coordenador 
da mesma comissão, Cleiton 
Xavier da Silva.

Representantes da Polí-
cia Civil e da Guarda Muni-
cipal defenderam que a po-
pulação não deixe de regis-
trar os boletins de ocorrên-
cia. O chefe do 1º Departa-
mento de Polícia Civil, Ra-
fael Horácio, explicou que a 
instituição, responsável por 
investigar os crimes, traba-
lha com informação. O dire-
tor de Operações da Guar-
da Municipal, Júlio César de 
Freitas, afirmou que o poli-
ciamento é direcionado de 
acordo com os índices de 
crimes de cada local e a fal-
ta de registro compromete a 
eficiência do trabalho.

Rafael Horácio disse, no 
entanto, que os dados indi-
cam uma redução dos índi-
ces de criminalidade no Bair-
ro União. Segundo ele, houve 
diminuição de 8,26% no nú-
mero de crimes violentos no 
primeiro semestre de 2017 
em comparação com o mes-
mo período no ano passado.

Entretanto, o deputado 
Sargento Rodrigues afirmou 
que esses índices não corres-
pondem à realidade, já que 
a população estaria deixan-
do de registrar as ocorrên-
cias. Ele também defendeu a 
importância de os crimes se-
rem relatados para a polícia. A 
ausência de representante da 
Polícia Militar na reunião foi 
criticada pelo deputado.

O deputado João Leite 
(PSDB) disse que os policiais 
militares precisam de mais 
estrutura para trabalhar.

Guilherme Bergamini

Clarissa Barçante

Em audiência pública, deputados conheceram detalhes da denúncia

Comissão de Segurança discutiu criminalidade em bairro de BH
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Prefeitura de Betim contesta cobrança de 
dívida milionária pela Andrade Gutierrez

A Prefeitura de Betim (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte) quer a suspensão de 
uma suposta dívida de R$ 500 
milhões cobrada pela emprei-
teira Andrade Gutierrez. O dé-
bito seria decorrente de obras 
executadas no município en-
tre 1979 e 1982. Contudo, a 
atual administração afirma 
que o valor já foi pago pelo go-
verno federal. Além disso, ale-
ga que a empresa não dispõe 
de documentação suficiente 
para comprovar a dívida e 
que a ação movida contra o 
município está repleta de ir-
regularidades. O assunto foi 
discutido ontem em audiência 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização.

Após um longo processo 
judicial, a empresa teria con-
seguido o direito de receber 
os valores e a primeira parcela 
deveria ser quitada em 2017. 
Entretanto, o atual prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli, en-
trou com uma ação civil públi-
ca questionando a dívida. Em 
maio, uma liminar chegou a 
ser concedida, suspendendo 
a cobrança, mas a decisão foi 
cassada pelo Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG).

O procurador do municí-
pio de Betim, Bruno Ferreira 
Cypriano, criticou a forma co-
mo a cobrança está sendo fei-
ta, fundamentada em apenas 
dois documentos, segundo 
ele: um termo de recebimen-

to de obras, datado de 1982, 
à época do prefeito Osvaldo 
Franco, e um documento de 
reconhecimento de dívida, de 
1992, do então prefeito Ivair 
Nogueira, atualmente depu-
tado estadual pelo PMDB.

Bruno Cypriano contes-
ta a cobrança, alegando que 
as obras contratadas faziam 
parte de um projeto financia-
do pela Caixa Econômica Fe-
deral, instituição que, a seu 
ver, seria a responsável pe-
lo pagamento. O procurador 
apontou uma série de irregu-
laridades no contrato. 

Entre os parlamentares 
presentes, o presidente da 
comissão, deputado Fred 
Costa (PEN), e o autor do re-
querimento de audiência, 
deputado Geraldo Pimen-
ta (PCdoB), se manifestaram 
favoravelmente à demanda 
da prefeitura. “Uma dívida 
de R$ 500 milhões inviabiliza 
a governabilidade”, afirmou 
Fred Costa. Geraldo Pimen-
ta lamentou que a empresa 
não tenha mandado repre-
sentante e disse que a situa-
ção aponta para uma série 
de irregularidades.

Ivair Nogueira reafirmou 
a posição manifestada em 
1992, quando, na condição de 
prefeito, reconheceu a exis-
tência da dívida. “Eu fiz ape-
nas um ato administrativo, co-
mo prefeito, já que tinha um 
prazo de 15 dias para respon-
der”, declarou. Em sua defesa, 
disse ainda que na ocasião foi 
procurado pela Andrade Gu-
tierrez e se espantou com o 
tamanho da dívida. Solicitou, 
então, um parecer do Tribunal 
de Contas do Estado, que con-
siderou que o débito não es-
tava prescrito.

Segundo debatedores, dívida de R$ 500 milhões pode comprometer administração de Betim

Willian Dias

COMISSÕES

Comissões analisam projetos de lei
O Projeto de Lei (PL) 1.600/15, 
do deputado João Leite  (PSDB), 
que obriga a instalação de dis-
positivo de sonorização nas 
salas de aula, recebeu ontem 
parecer de 1º turno favorável 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. O relator, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia. Agora, 
o projeto segue para a Comis-

são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária.

O substitutivo nº 2 aca-
ta sugestão da Comissão de 
Constituição e Justiça que 
apresentou um primeiro 
substitutivo, propondo, em 
vez de uma nova lei para tra-
tar do assunto, a inclusão de 
um parágrafo único ao arti-
go 2º da Lei 16.077, de 2006, 
que institui a Política Esta-
dual de Saúde Vocal.
Escotismo – A Comissão de 

Educação também anali-
sou ontem um projeto, o PL 
3.380/16, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), que 
estabelece diretrizes e objeti-
vos para o escotismo. A ma-
téria recebeu parecer favo-
rável, em 1º turno. O relator, 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, que apresentou. O novo 
texto altera a ementa do pro-
jeto, que passa simplesmen-

te a modificar a Lei 13.690, 
de 2000, que cria o Programa 
de Incentivo à Instrução e 
Educação Escoteira.

Na Comissão de Segu-
rança Pública, recebeu pare-
cer de 1º turno favorável o 
PL 3.118/15, do deputado An-
tônio Jorge (PPS), que trata da 
divulgação de dados relativos 
à criminalidade. O projeto está 
pronto para ser apreciado pe-
lo Plenário. O relator foi o de-
putado Sargento Rodrigues.
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Durante sabatina, presidente da Fhemig
anuncia cobrança de dívida da prefeitura
A cobrança judicial da dívi-
da de R$ 280 milhões que a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) tem com a Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais 
(Fhemig) foi anunciada pe-
lo presidente da instituição, 
Tarcísio Dayrell Neiva, como 
uma das medidas de sanea-
mento financeiro recente-
mente adotadas. A cobrança 
foi um dos temas discutidos 
ontem, durante reunião da 
comissão especial que analisa 
a indicação de Tarcísio para o 
cargo, feita pelo governador 
Fernando Pimentel. Ele foi 
sabatinado pelos deputados.

A comissão especial apro-
vou parecer favorável à indi-
cação, que seguirá agora para 
discussão e votação, em tur-

no único, no Plenário. O rela-
tor foi o deputado Durval Ân-
gelo (PT). A informação de 
Tarcísio sobre a cobrança à 
PBH surgiu de um questiona-
mento do parlamentar a res-
peito das alternativas da Fhe-
mig para manter seus servi-
ços, tendo em vista a crise fi-
nanceira do Estado.

Além da cobrança judi-
cial à PBH, efetivada na se-
mana passada, o presidente 
da Fhemig disse que há ne-
gociações com outras prefei-
turas, como a de Betim, que 
deve R$ 1,7 milhão. Outras 
medidas são a otimização de 
unidades parcialmente ocio-
sas, redução de custos e re-
distribuição de funcionários.

O deputado Carlos Pi-

menta (PDT) fez um apelo a 
Tarcísio Neiva para que evi-
te o fechamento da unidade 
ortopédica do Hospital Galba 
Veloso. O deputado Doutor 
Jean Freire (PT) também de-
fendeu a preservação do ser-

viço. O presidente da comis-
são especial de indicação, de-
putado Hely Tarqüínio (PV), 
reivindicou ao presidente da 
Fhemig fiscalização e gestão 
descentralizadas nas diversas 
unidades da fundação.

Tarcísio Dayrell Neiva foi arguido por comissão especial

Daniel Protzner

COMISSÕES

DESENVOLVIMENTO

Governador autoriza novas moradias
O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), participou on-
tem, em Camanducaia (Sul), de 
solenidade na qual o governa-
dor Fernando Pimentel entre-
gou três pontes e duas acade-
mias ao ar livre, além de assinar 
a autorização para construção 
de 153 moradias populares. Em 
discurso, Pimentel destacou a 
articulação entre os Poderes 
Executivo e Legislativo em Mi-
nas como essencial para o de-
senvolvimento do Estado.

O prefeito de Camandu-
caia, Edmar Moreira Dias, sa-
lientou ainda que a realiza-

ção das obras se tornou pos-
sível graças também a emen-
das parlamentares, incluindo 
as destinadas pelo presidente 
da Assembleia.

Participaram da cerimônia 
o deputado estadual Ulysses 
Gomes (PT) e o deputado fede-
ral Mauro Lopes  (PMDB-MG), 
além de dezenas de prefeitos 
e vereadores de cidades da 
região.

Durante o evento, o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Sérgio Onofre Junior, e de-
mais vereadores concederam 
o título de Cidadão Honorário 
ao governador.

Ricardo Barbosa

PLENÁRIO

Projeto altera organização judiciária
O Plenário recebeu, na 

Reunião Ordinária de ontem, 
ofício do presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), desembargador Her-
bert Carneiro, com encami-
nhamento do projeto de lei 
complementar que promove 
alterações na Lei de Organiza-

ção e Divisão Judiciárias (Lei 
Complementar 59, de 2001). 

Uma das medidas propos-
tas é a inclusão do julgamen-
to de ações relacionadas à in-
terdição de estabelecimentos 
prisionais na esfera de com-
petência de juízes das varas 
de execuções criminais. Outra 

modificação prevista no pro-
jeto é a permissão para que a 
vaga decorrente da remoção 
de um magistrado para ou-
tra comarca possa ser preen-
chida também por remoção, e 
não só por promoção. A regra 
atual estaria causando exces-
siva imobilidade na carreira.

A proposição será distri-
buída às Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Admi-
nistração Pública.

Durante a reunião, os parla-
mentares fizeram um minuto de 
silêncio em memória do locutor 
esportivo Willy Gonser e do ex
deputado João Bittar.
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretorgeral 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 Fátima 
Coelho para o cargo de diretorageral do Igam. Votação em turno único

ORADORES

Cemig 1
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) acusou os parlamen-
tares da situação e o gover-
nador Fernando Pimentel de 
estarem fazendo demagogia 
nos atos contra o leilão de 
usinas da Cemig. Segundo o 
deputado, a situação só che-
gou a esse ponto por causa 
da Medida Provisória 579, 
de 2012, editada pela então 

presidente Dilma Rousseff. 
“Não é incitando movimen-
tos sociais a invadirem as 
hidrelétricas que o impasse 
com o governo federal vai ser 
resolvido”, declarou. Ainda 
de acordo com o deputado, 
enquanto o governador nun-
ca se reuniu com o presiden-
te Michel Temer para tratar 
do assunto, o senador Aécio 
Neves (PSDBMG) negocia 

uma solução. O parlamentar 
também criticou os fóruns re-
gionais de governo, “o maior 
desperdício de dinheiro pú-
blico do Estado”, em suas pa-
lavras. Em apartes, Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) culpou 
Dilma Rousseff pela possibi-
lidade de venda das usinas 
e João Vítor Xavier (PSDB) 
lembrou o falecimento do lo-
cutor esportivo Willy Gonser.

Pessoa com deficiência
Em seu pronunciamento, o 
deputado Duarte Bechir (PSD) 
destacou a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, come-
morada neste ano de 21 a 28 
de agosto. Ele ressaltou que 
o objetivo é sensibilizar a so-
ciedade para as necessidades 
dessa parcela da população 
e o combate ao preconceito. 

Duarte Bechir também lem-
brou as discussões promovi-
das pela comissão dedicada 
ao tema na ALMG, a qual 
preside, sobre os desafios da 
educação inclusiva. No seu 
entender, as escolas da rede 
regular ainda não estão pre-
paradas para receber alunos 
com necessidades especiais. 
Outro assunto abordado pelo 
parlamentar foi a necessida-

de de difusão dos conselhos 
municipais voltados a esse 
segmento da população. Se-
gundo ele, menos de 5% dos 
municípios mineiros possuem 
um conselho. Por fim, Duarte 
Bechir convidou os presentes 
a participarem de audiência 
pública sobre a isenção de 
impostos para a compra de 
veículos por parte de pessoas 
com deficiência.

Bairro União
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) criticou o co-
mando da Polícia Militar no 
Estado por não ter enviado 
nenhum representante à 
audiência que a Comissão 
de Segurança Pública reali-
zou ontem, sobre a crimina-
lidade no Bairro União, em 
Belo Horizonte. Para o de-
putado, a direção da corpo-

ração vem fazendo papel de 
oposição ao Poder Legislati-
vo. Na opinião de Sargento 
Rodrigues, a atitude foi um 
desrespeito com os mora-
dores do bairro, que se mo-
bilizaram para participar da 
reunião. Ele também ques-
tionou dados da Polícia Civil 
apresentados na audiência, 
que indicam a redução da 
criminalidade no local. Em 

aparte, o deputado João Lei-
te (PSDB) relatou que mora-
dores informaram já ter de-
sistido de registrar boletins 
de ocorrência, por falta de 
confiança no poder públi-
co. Também em aparte, o 
deputado Léo Portela (PRB) 
cobrou que o governo do Es-
tado regularize o repasse de 
recursos para comunidades 
terapêuticas.

Cemig 2
Em resposta às críticas ao po-
sicionamento de parlamenta-
res da situação nas ações de 
mobilização contra a venda 
de usinas da Cemig, o depu-
tado André Quintão (PT) res-
saltou que o momento exige 
união suprapartidária em de-
fesa do patrimônio mineiro e 
dos consumidores, que te-
riam de arcar, por meio do 

aumento da conta de ener-
gia, com o valor despendido 
pela empresa que vier a ar-
rematar as hidrelétricas em 
leilão. Ele disse perceber e 
estranhar a torcida de par-
cela da oposição para que a 
situação não tenha um des-
fecho positivo para o Estado. 
Na avaliação do parlamentar, 
o governo federal está de má 
vontade, pelo fato de o go-

vernador já ter se posiciona-
do contra a renegociação da 
dívida proposta aos estados. 
Nos termos sugeridos, essa 
renegociação inviabilizaria po-
líticas públicas sociais em Mi-
nas, segundo André Quintão. 
O deputado também defen-
deu os fóruns regionais de go-
verno, que, no seu entender, 
favorecem o diálogo entre go-
verno e população.
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 

Mazzoni
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio da Escola 
Sandoval Soares de Azevedo, de Ibirité

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 4.032/17 (turno único), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
institui a Comenda Padre Victor

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

discutir e votar pareceres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais a Mensagem 281/17 (turno único), do governador Fer-
nando Pimentel, que encaminha exposição de motivos da Secretaria de 
Fazenda relativa à concessão de regime especial de tributação ao setor 
de fabricação de autopeças

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 39 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
 PL 1.622/15 (1º turno), do deputado Agostinho Patrus Filho, que dispõe 
sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.844/16 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, 

que institui a Política Estadual de Turismo de Minas Gerais
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563 (Auditório) – discutir 

e votar parecer sobre o veto. Proposição de lei institui o Plano Estadual 
de Cultura de Minas Gerais

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – debater, com a presença de convidados, os avanços do uso 
medicinal da maconha. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.484 (Plenarinho III) – ele-
ger presidente e vice

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de convi-

dados, o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Reque-
rimento: deputados Bosco, Elismar Prado e Carlos Pimenta

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 
– debater, com a presença de convidados, a extinção da franquia míni-
ma de bagagem despachada pelas companhias aéreas. Requerimento: 
deputado Felipe Attiê

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenari-
nho I) – debater, com a presença de convidados, a posição da Secretaria 
de Estado de Fazenda sobre decreto que altera regulamento do ICMS. 
Requerimento: deputados Duarte Bechir e Tito Torres

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater, com a presen-

ça de convidados, a política de cotas na Escola de Governo da Fundação 
João Pinheiro. Requerimento: deputada Marília Campos

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Atendimento à mulher vítima de violência 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (24/5) – 

Adequação de comunidades terapêuticas para o acolhimento de 
adolescentes

 5h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre 
Bahia 

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Via Justiça – Gestão estratégica 
 7h Zás – Músico Renato Savassi 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Venezuela 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Venezuela
 20h Comissão Especial de Indicação para Diretoria-Geral do Igam 

(21/6) – Arguição pública de Maria de Fátima Chagas Coelho
 21h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 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.)
Indicação 42/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretorgeral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard Morei-
ra para o cargo de diretorgeral da Loteria Mineira. Votação em turno único

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

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


