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Pataxós denunciam ocupação irregular 
de parque e pedem criação de reserva

O povo pataxó reivindica 
a transformação da Aldeia 
Geru Tucunã, onde vive, em 
reserva indígena. Ela situa-se 
dentro do Parque Estadual 
do Rio Corrente, em Açucena 
(Rio Doce), e está ameaçada 
por ocupações irregulares e 
conflitos com posseiros, se-
gundo denúncia apresentada 
ontem pelo cacique Baiara, 

em audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos. 
Representantes de órgãos pú-
blicos como a Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater) e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) afir-
maram que os indígenas têm 
ajudado na conservação do 
local e defenderam a regula-
rização de suas terras.

“Quando chegamos, a 
área estava toda degrada-
da”, lembrou o cacique Baia-
ra sobre o início da ocupa-
ção do local pelos pataxós, 
em 2010. Segundo ele, boa 
parte do território já foi re-
cuperado, mas, no entorno, 
há criações de gado e búfa-
los. Alguns posseiros, que 
já teriam recebido indeni-

zações para sair do local, 
ainda estariam lá. Por isso, 
os conflitos com os pataxós, 
segundo o cacique, são cada 
vez mais frequentes. “Eles 
colocam fogo em tudo para 
escorraçar a gente e acabam 
destruindo a natureza ao re-
dor”, declarou.

Outra reclamação é que, 
como se trata de um parque 
natural com uso restrito, os 
pataxós não podem cons-
truir casas de alvenaria ou 
ter acesso a energia, por 
exemplo. Por isso, eles rei-
vindicam a transformação 
em reserva indígena.

Alexsandro de Almei-
da Mathias, representante 
da Fundação Nacional do 
Índio, se disse favorável à 
proposta e afirmou que a 
comunidade foi guiada até 
o local onde está hoje pelo 
Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), com a presen-
ça de servidores da Funai. 
Ele ressaltou, ainda, que é 
questionável a classificação 
do local como parque, um 
dos tipos de reserva am-
biental mais restritivos, já 
que grande parte da área 
está degradada.

Aldeia indígena é a área mais preservada
A degradação do Parque do 
Rio Corrente foi confirmada 
pela coordenadora estadual 
da Emater, Márcia Campa-
nharo Bonetti. Segundo ela, 
a porção mais conservada é a 
da aldeia, onde os pataxós re-
cuperaram a terra e produzem 
alimentos de forma agroeco-
lógica. A dificuldade de aces-
sar políticas públicas por falta 
de documentação oficial de 
posse da terra é outra ques-
tão que precisa ser resolvida, 
de acordo com a represen-
tante da Emater. Se a situação 

estivesse regularizada, os in-
dígenas poderiam, por exem-
plo, fornecer alimentos para o 
progama de merenda escolar. 

A prefeita de Açucena, 
Darcira de Souza Pereira, 
também se mostrou favorá-
vel à transformação da área 
em reserva indígena. Ela sa-
lientou que a prefeitura tem 
feito sua parte ao garantir aos 
pataxós acesso a serviços de 
saúde, por exemplo. 

O IEF foi criticado por 
não tomar as providências 
necessárias quanto às ocupa-

ções irregulares de posseiros 
e grileiros. Entretanto, segun-
do a representante do órgão, 
Giuliane de Almeida, há um 
estudo para tentar resolver 
os conflitos dentro do parque 
e uma proposta deverá ser 
entregue em breve à ALMG. 

O subsecretário de Estado 
de Acesso à Terra e Regulari-
zação Fundiária, Geraldo Vítor 
de Abreu, acrescentou que o 
governo está empenhado em 
solucionar a questão.

O deputado André Quin-
tão (PT) disse que é preciso 

maior agilidade para garantir 
a posse da terra aos pataxós 
e que o governador Fernan-
do Pimentel tem avançado 
nas negociações.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT) afirmou que a Co-
missão de Direitos Humanos, 
presidida por ele, tem busca-
do diálogo para resolver esse 
tipo de conflito agrário.

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB) também se colo-
cou à disposição para ajudar 
a encontrar soluções para as 
questões apresentadas.

Situação da Aldeia Geru Tucunã, em Açucena, foi tema de reunião da Comissão de Direitos Humanos 

 Ricardo Barbosa
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Projeto de lei que trata da revogação
da doação de bens pode ir a Plenário

O Projeto de Lei (PL) 4.211/17, 
do deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), que trata da revo-
gação da doação de bens pela 
administração pública estadual, 
está pronto para Plenário, em 
1º turno. Ele recebeu ontem 
parecer favorável da Comis-
são de Administração Pública. 
O relator, deputado João Ma-
galhães (PMDB), apresentou o 
substitutivo nº 2.

O objetivo do projeto é 
combater o desperdício. Con-
forme o autor, muitas vezes o 
processo de doação está con-
cluído, mas a entrega do bem 

não se efetiva porque o dona-
tário não o retira. Enquanto 
isso, outras entidades sofrem 
com a falta de recursos.

Em sua redação original, 
o PL 4.211/17 determina a re-
vogação das doações não re-
tiradas no prazo de 180 dias. 
Esses bens deverão ser rein-
tegrados ao patrimônio do 
Estado para serem objeto de 
nova doação. O substitutivo 
nº 2 estabelece que os bens 
doados pelo Estado reverte-
rão ao patrimônio da pessoa 
jurídica doadora, se não reti-
rados em 180 dias. Comissão de Administração deu parecer favorável a projeto

Guilherme Dardanhan

Proposição aborda cirurgia de laringe
A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) deu ontem pare-
cer pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei (PL) 11/15, 
que pretende incluir na condi-
ção de pessoa com deficiência 
o indivíduo que, submetido à 
cirurgia de laringectomia total, 
tenha perdido a fala ou tenha 
passado a necessitar da utiliza-
ção de prótese. A proposição é 
de autoria do deputado Dou-
tor Wilson Batista (PSD). 

O relator na CCJ, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
apresentou o substitutivo nº 
1. O novo texto altera a reda-
ção original do projeto, asse-
gurando o objetivo almeja-
do, sem restringir, contudo, 
o conceito de deficiência cau-

sada pela perda ou diminui-
ção da fala a partir da cirurgia 
de laringectomia. 

Segundo a redação atual, 
o projeto acrescenta o artigo 
2º-A à Lei 13.465, de 2000, 
que estabelece o conceito de 
pessoa com deficiência para 
fins de concessão de benefí-
cios pelo Estado.
Socorro mútuo – Também 
foi considerado constitucional 
pela CCJ o PL 4.267/17, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
que dispõe sobre a definição 
das associações de socorro 
mútuo. O relator, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
manteve o texto original.

Segundo justificativa do 
autor da proposição, a associa-

ção de socorro mútuo é uma 
modalidade de pessoa jurídi-
ca prevista no Código Civil de 
1916. Entretanto, a Lei Federal 
10.406, de 2002, que instituiu 

 Clarissa Barçante

CCJ também analisou projeto sobre socorro mútuo

Prevenção ao suicídio será debatida
Três comissões fizeram reuni-
ões para aprovar requerimen-
tos. A Comissão de Saúde apro-
vou, entre outras, a realização 
de debate público sobre a pre-
venção ao suicídio, a pedido do 
deputado Antônio Jorge (PPS).

Também foi aprovada 
solicitação do deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) para 
que seja realizada audiência 
pública sobre as condições 
de trabalho na Usina Ger-
dau, em Ouro Branco.

O deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD) teve aprova-
do requerimento de audiência 
sobre o fluxo de atendimen-
to de pacientes oncológicos 
no Estado.

As condições de trabalho 
nas unidades de pronto aten-
dimento serão tema de audi-
ência requerida pelo deputa-
do Doutor Jean Freire (PT).

Do deputado Carlos Pi-
menta (PDT), foi aprovado 
pedido de debate sobre as 

políticas de saúde na Região 
Ampliada Oeste.
Crack – Na Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, 
foi aprovada a convocação 
da secretária de Estado de 
Políticas sobre Drogas, Patrí-
cia Rocha. O deputado An-
tônio Jorge, que apresentou 
o requerimento, quer que a 
secretária preste esclareci-
mentos sobre a seleção de 
propostas de comunidades 

terapêuticas para ações de 
acolhimento e de atendimen-
to a dependentes químicos.
Cultura – A Comissão de Cul-
tura aprovou requerimento 
de audiência para discutir os 
desdobramentos do Ciclo de 
Debates Desafios da Comuni-
cação Pública em Rede, rea-
lizado em 2016. O tema será 
debatido em conjunto com a 
Comissão de Participação Po-
pular, a requerimento da de-
putada Marília Campos (PT).

novo Código Civil, revogou dis-
positivos que tratavam do as-
sunto. Em sua opinião, há uma 
lacuna com relação à normati-
zação dessas associações.

COMISSÕES
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Moradores de santuário ecológico pedem
criação de área de proteção estadual

A estadualização da Área de 
Proteção de Ambiental (APA) 
do Santuário Ecológico de Pe-
dra Branca, em Caldas (Sul de 
Minas), de modo a garantir 
maior proteção contra a ex-
ploração de granito. Essa foi 
a principal reivindicação apre-
sentada aos deputados da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel pelos moradores locais e 
ambientalistas, em audiência 
pública realizada na tarde de 
ontem, a requerimento do de-
putado Rogério Correia (PT). 

O representante dos mo-
radores da APA, Izaac Pereira 
Borges, denunciou a degra-
dação ambiental da região. 
Segundo ambientalistas, ao 
menos dez mineradoras atuam 
na região da unidade de con-
servação municipal. Elas têm 
se utilizado do poder econô-
mico para cometer abusos, 
intimidar agricultores familia-
res e se manter em atividade 
impunemente, apesar de al-
gumas já terem sido autua-
das pela fiscalização.

O Santuário Ecológico 
de Pedra Branca, situado no 
distrito de Pocinhos do Rio 
Verde, guarda resquícios 
de Mata Atlântica e grande 
biodiversidade. Após mobi-
lização da comunidade, uma 
área de 12 mil hectares foi 
transformada em APA pela 
Lei Municipal 1.973, de 2006, 
ação que se mostrou ine-
ficiente diante da atuação 
das mineradoras. Uma APA 
estadual abrangendo, além 
de Caldas, os municípios vizi-
nhos de Santa Rita de Caldas, 

Ibitiúra de Minas e Andradas, 
mereceria maior atenção do 
Estado, no entendimento dos 
participantes da reunião.
Providências – No fim da au-
diência, o deputado Rogério 
Correia apresentou dois re-
querimentos, assinados tam-
bém pelos deputados Dilzon 
Melo (PTB) e Geraldo Pimen-
ta (PCdoB). O primeiro é para 
que sejam realizados estudos 
técnicos pelo Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF) a fim 
de viabilizar a estadualização 
da APA. O segundo é para no-
tificar os Ministérios Públicos 
Estadual e Federal para que 
apurem a prática de crimes 
contra a Mata Atlântica, pro-
tegida por legislação federal.

“A palavra ‘santuário’ já 
diz tudo. O que está ali pre-
cisa ser protegido”, definiu 
o deputado Rogério Correia. 
“Não podemos permitir a 
exploração predatória que, 
ao final, só deixa buracos e 
lagoas de rejeitos”, apontou 
o deputado Geraldo Pimenta.

O deputado Dilzon Melo 
questionou a ausência de 
representantes da área am-
biental que respondam pelo 
Estado como um todo e su-
geriu que os moradores le-
vassem suas reivindicações 
à Superintendência Regional 
de Regularização Ambiental 
(Supram) no Sul de Minas e 
ao Conselho Gestor da APA 
(Congeapa). “O conselho está 

lá para ouvi-los”, afirmou, 
sendo imediatamente alvo de 
protestos. Vários dos presen-
tes afirmaram que as três ins-
tâncias citadas não estavam 
abertas ao diálogo.

O titular e o diretor de 
Fiscalização da Supram no Sul 
de Minas, José Oswaldo Fur-
lanetto e Bruno Eduardo Tava-
res, respectivamente, prome-
teram mais empenho, mas la-
mentaram a falta de estrutura. 

O coordenador regional 
das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente da Bacia do 
Rio Grande, Bergson Cardoso 
Guimarães, defendeu que 
somente a mobilização da so-
ciedade pode se contrapor à 
força da atividade minerária. 

Ambientalistas denunciaram, em audiência pública, atuação irregular de mineradoras em Caldas

PL prevê controle de consumo de água
Em outra reunião, pela ma-
nhã, a Comissão de Meio 
Ambiente deu pareceres fa-
voráveis a duas proposições, 
em 1º turno. Uma delas é o 
Projeto de Lei (PL) 96/15, do 
deputado Fred Costa (PEN), 
que dispõe sobre a instala-
ção de dispositivos hidráu-
licos visando o controle do 

consumo de água. O relator, 
deputado Dilzon Melo (PTB), 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, 
que apresentou. O novo tex-
to inclui, entre os dispositi-
vos hidráulicos economiza-
dores de água previstos no 
projeto original, o arejador 
para torneiras.

A outra proposição é 
o PL 3.432/16, que dispõe 
sobre a utilização de areia 
descartada de fundição na 
construção e na conservação 
das estradas estaduais e na 
cobertura de aterros sanitá-
rios licenciados. Segundo os 
autores do projeto, os de-
putados Fabiano Tolentino 

(PPS) e Fred Costa, esse tipo 
de areia é o maior resíduo 
industrial do País, e, só em 
Minas, são geradas cerca de 
400 mil toneladas por ano. 
O relator, deputado Thiago 
Cota (PMDB), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Sarah Torres

COMISSÕES
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Comissões opinam por manutenção de dois
vetos, prontos para análise em Plenário

Estão prontos para análise 
em Plenário, o Veto Total à 
Proposição de Lei 23.484/17 
e o Veto Parcial à Proposição 
de Lei 23.562/17, ambos 
de autoria do governador 
Fernando Pimentel. Essas 
proposições de lei tratam, 
respectivamente, da con-
cessão de anistia aos poli-
ciais militares participantes 
de greve da categoria em 
1997 e da criação de seis 
fundos estaduais de incen-
tivo e de financiamento de 
investimento. As comissões 
especiais que analisaram es-
ses vetos aprovaram ontem 
pareceres favoráveis à ma-
nutenção de ambos.

Na Comissão do Veto à 
Proposição de Lei 23.484/17, 
o relator foi o deputado Dur-
val Ângelo (PT). O parecer 
recebeu os votos contrários 
dos deputados Sargento Ro-
drigues (PDT) e João Leite 
(PSDB). Rodrigues é o autor 
do projeto que deu origem 
à proposição de lei. Além do 
relator, votaram favoravel-
mente ao veto os deputados 

Cássio Soares (PSD) e André 
Quintão (PT).

O parecer aponta, como 
justificativa para o veto, ví-
cio de iniciativa, uma vez 
que a legislação sobre a ma-
téria é de competência do 
Poder Executivo.
Fundos – A Proposição de 
Lei 23.562/17, vetada par-

cialmente, se originou do PL 
4.135/17, do governador, que 
tramitou no primeiro semes-
tre deste ano “e” deu origem 
à Lei 22.606. O dispositivo ve-
tado (alínea e do inciso 1º do 
artigo 4º) foi acrescentado ao 
projeto na tramitação. Ele ex-
clui das fontes de recursos de 
um dos fundos, o MG Investe, 

os retornos de financiamen-
tos concedidos pelo Fundo 
Estadual para a Cidadania Mi-
neira, que foi extinto. Segun-
do mensagem do governador, 
a mudança aprovada é con-
trária ao interesse público.

O relator desse veto foi 
também o deputado Durval 
Ângelo.

Um dos vetos analisados é sobre proposição de lei que anistia os militares grevistas de 1997

 Daniel Protzner

PLENÁRIO

Governo propõe programa de certificação
O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel com en-
caminhamento do Projeto de 
Lei (PL) 4.559/17, que institui 
o Programa Estadual de Cer-

tificação de Produtos Agro-
pecuários e Agroindustriais 
(Certifica Minas). O objetivo 
do programa é assegurar que 
esses produtos tenham quali-
dade e sustentabilidade, pro-
porcionando melhor inserção 

competitiva nos mercados 
nacional e internacional.

O Certifica Minas terá um 
grupo gestor, coordenado pela 
Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
e com integrantes de outros 

órgãos estaduais, como o Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), a Emater e a Epamig.

O projeto será analisado pe-
las Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Agropecuária 
e Agroindústria, em dois turnos.

ORADORES

Reserva indígena
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) falou sobre a disputa por 
terras entre o povo pataxó e 
posseiros no Parque Estadual 
do Rio Corrente, em Açuce-
na, debatida pela Comissão 
de Direitos Humanos. Segun-
do o deputado, o governador 
deverá enviar um projeto à 
Assembleia para delimitar 
uma área de preservação 

permanente e uma reserva 
indígena no local. Cristiano 
Silveira também solicitou a 
prorrogação dos prazos pre-
vistos no plano de regulariza-
ção de dívidas tributárias do 
governo do Estado para que 
os contribuintes possam qui-
tar seus débitos. Ele destacou 
que, apesar da crise, Minas 
está se recuperando, citando 
como exemplo o crescimento 

da geração de emprego. O 
deputado também criticou a 
intenção do governo federal 
de extinguir reserva mineral 
na Amazônia e a postura do 
juiz Sérgio Moro durante exi-
bição de filme sobre a Ope-
ração Lava Jato. Em aparte, 
o deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS) também pediu mais 
prazo para o pagamento de 
dívidas tributárias.
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Segurança pública
O deputado João Leite (PSDB)  
disse estar cada dia mais pre-
ocupado com a situação da 
segurança pública em Minas 
Gerais. Ele acusou o governo 
de maquiar dados relativos 
ao setor. “Gostaria de viver 
nesse Estado da propagan-
da, sem roubo e violência”, 
ironizou. Segundo João Leite, 
há inclusive uma orientação 

para que os roubos sejam re-
gistrados como furtos, trans-
formando-os em uma ocor-
rência mais branda. O depu-
tado também afirmou que, 
só no prédio onde mora, 
já houve três tentativas de 
assalto. De acordo com o 
parlamentar, além de o ar-
mamento dos policiais mi-
neiros ser inferior ao dos 
bandidos, há inúmeras re-

clamações sobre coletes à 
prova de balas vencidos e 
armas que não funcionam 
direito. João Leite ainda cri-
ticou a paralisação das ofici-
nas do programa Fica Vivo, 
voltado à prevenção da 
criminalidade. “As ruas de 
Minas Gerais estão ocupa-
das pelos criminosos. Nunca 
houve tanto descaso com a 
segurança”, resumiu.

Asilo em Ubá
O deputado Dirceu Ribei-
ro (PHS) homenageou os 80 
anos de fundação do Asilo São 
Vicente de Paulo, localizado 
no município de Ubá (Zona da 
Mata), completados no dia 25 
de agosto. Ele destacou o tra-
balho de assistência social de-
senvolvido pela instituição em 
benefício da população idosa 

da cidade. Dirceu Ribeiro tam-
bém ressaltou que todos os 
funcionários do asilo, muitos 
deles voluntários, tratam com 
muito carinho os assistidos, 
com o intuito de satisfazer 
suas necessidades básicas, 
tais como abrigo, alimenta-
ção saudável, vestuário, me-
dicamentos e lazer. “Esse aco-
lhimento faz a diferença na 

vida dessas pessoas”, disse. O 
parlamentar ainda enfatizou 
que a dedicação do corpo de 
funcionários do asilo ensina 
as famílias a valorizarem seus 
entes queridos. Encerrando o 
seu pronunciamento, o depu-
tado se colocou à disposição 
para contribuir com o traba-
lho realizado pela instituição 
e o seu fortalecimento.

Assistência social
O deputado André Quintão 
(PT) relatou que, nas confe-
rências de assistência social 
de que tem participado no 
Estado, é possível perceber 
claramente a preocupação 
dos profissionais da área com 
as medidas que estão sendo 
tomadas pelo governo fede-
ral. Na visão do deputado, 
está em curso um processo 

rápido de deterioração de 
políticas públicas que vinham 
sendo consolidadas desde a 
promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988 e foram 
ampliadas nos governos de 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
Dilma Rousseff. Para André 
Quintão, o desmonte dessa 
arquitetura de proteção so-
cial começou com a emenda 
à Constituição que limita os 

investimentos federais nos 
próximos 20 anos. Outras 
ações danosas elencadas 
pelo parlamentar são a Lei 
da Terceirização, as reformas 
trabalhista e previdenciária e 
o sucateamento de universi-
dades e institutos educacio-
nais federais. Ele salientou, 
contudo, que o governo de 
Minas não aderiu à agenda 
do governo federal.

Governos petistas 1
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) fez severas críticas às 
gestões petistas no governo 
federal. De acordo com o de-
putado, os ex-presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff deixaram como le-
gado para o País 14 milhões 
de desempregados e mais 
de R$ 3 trilhões em dívidas. 
Ele citou a defasagem da ta-

bela de procedimentos do 
SUS para argumentar que a 
saúde não avançou no pe-
ríodo, assim como as obras 
esperadas na BR-381 e no 
metrô de Belo Horizonte. Ar-
len Santiago também afirmou 
que, ao contrário do que fez 
o governo do atual senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), o 
governo petista no Estado 
não destinou recursos para a 

construção de escolas e a ma-
nutenção de hospitais públi-
cos. Segundo o parlamentar, 
Aécio trouxe desenvolvimen-
to para Minas Gerais, apesar 
de ter sido perseguido pelo 
governo federal. A crise hídri-
ca em Montes Claros e as no-
meações de comissionados 
no Poder Executivo estadual 
foram outros assuntos abor-
dados por Arlen Santiago.

Governos petistas 2
Em resposta às críticas do de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
o deputado Doutor Jean 
Freire (PT) afirmou que os 13 
anos do PT no governo fede-
ral trouxeram muitos benefí-
cios à sociedade, como a que-
da da mortalidade infantil no 
Vale do Jequitinhonha. O de-
putado também questionou 
a afirmação de que o senador 

Aécio Neves (PSDB-MG) teria 
sido perseguido quando esta-
va no governo do Estado. No 
seu entender, o ex-governa-
dor era, na verdade, blinda-
do em Minas Gerais. Por fim, 
o deputado criticou o plano 
de privatizações do governo 
de Michel Temer, a falta de 
investimentos em universi-
dades e institutos federais 
e o plantio desordenado de 

eucalipto no Norte de Minas. 
Em aparte, o deputado Paulo 
Guedes (PT), além de fazer 
coro à defesa dos governos 
petistas, criticou o posiciona-
mento favorável do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG) a projeto que proíbe os 
taxistas de fazerem viagens 
intermunicipais e o corte de 
recursos federais para o pro-
grama Leite pela Vida.
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

8 horas
• Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos Lavra-

dores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3º ano do ensino médio da Escola 
Estadual João Lourenço, de Areado

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 

e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, o relatório preliminar da Comis-

são da Verdade. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 

votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, os impactos da concessão, pela Prefeitura de Nova Lima, 
de alvará de construção em terrenos localizados no Bairro Vale do Sere-
no. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Belo Hori-
zonte) – visita à Associação dos Municípios Mineradores, para debater o 
Projeto de Lei 3.676/16, da Comissão Extraordinária das Barragens, que 
trata do licenciamento ambiental e da segurança das barragens de re-
jeitos de mineração. Requerimento: deputados Glaycon Franco, Thiago 
Cota e Dilzon Melo e deputada Marília Campos

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Garantia e assistência técnica
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (1º/6) – Debate as condições de 

trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado 
 4h30 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 

Bruno Lazzarotti Diniz Costa
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente: Teleaula 4  – 

Medidas socioeducativas
 6h30 Memória e Poder – Dom José Maria Pires
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Doenças respiratórias
 9h Minas é Muitas – Itajubá 
 9h45 Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Leilão das usinas da Cemig 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente: Teleaula 4 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Dom José Maria Pires
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Doenças respiratórias 
 20h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (10/8) – 

Debate o Direito aplicado à defesa dos animais
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sousa 
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

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


