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Plano de Educação tem parecer favorável
O Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que aprova o Plano Es-
tadual de Educação, recebeu 
ontem parecer de 1º turno 
favorável da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. 
Os relatores, deputada Celise 

Laviola (PMDB) e deputado 
Thiago Cota (PMDB), apresen-
taram o substitutivo nº 1. O PL 
2.882/15 segue para a Comis-
são de Administração Pública.

O plano define diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias 
para os próximos dez anos. 

Ele vai substituir o Plano De-
cenal de Educação, aprovado 
pela ALMG em 2011, com vi-
gência até 2020, mas que se-
rá revogado pela nova norma.

O substitutivo nº 1 pro-
põe mecanismos de contro-
le da execução do plano não 

previstos na versão original, 
mas que podem se refletir em 
maior efetividade da lei.

Para debater o projeto, a 
ALMG realizou em 2016 o fó-
rum técnico Plano Estadual 
de Educação, que colheu sub-
sídios da sociedade.

Terreiro de candomblé aguarda decisão
do Conselho do MP sobre restrições

Em audiência realizada on-
tem, deputados da Comis-
são de Participação Popular 
manifestaram apoio aos fre-
quentadores do Centro Espí-
rita Ilê Axé de Sangô, em San-
ta Luzia, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. O 
terreiro de candomblé tem, 
desde 2015, seu funciona-
mento restrito pela ação local 
do Ministério Público (MP), 
que, acionado por vizinhos 
que reclamam do barulho 
dos cantos e atabaques, te-
ria obrigado os responsáveis 
a assinar um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC). O 
documento está sendo ques-
tionado administrativamente 
no Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, mas não há 
previsão para uma decisão.

Diante da demora na 
solução do problema, ficou 
definido na audiência que 
a comissão vai realizar visi-
ta ao local, que deverá ser 
transformada em ato públi-
co de defesa da liberdade 
de culto e do respeito às re-
ligiões de matriz africana. A 
ação consta de um dos re-
querimentos apresentados 
na reunião, a ser aprovado 
posteriormente.

Também ficou decidido 
que tanto o MP em Santa Lu-
zia quanto a Procuradoria
Geral de Justiça serão noti-
ficados para que se manifes-
tem. Esses requerimentos fo-
ram assinados pelo presiden-

te e pela vice da comissão, o 
deputado Doutor Jean Frei-
re e a deputada Marília Cam-
pos, ambos do PT. “Compro-
meter a liberdade religiosa é 
comprometer a democracia”, 
justificou a deputada.

Os participantes da au-
diência denunciaram que o 
conteúdo do TAC desrespeita 
os pilares da sua prática reli-
giosa. O documento estabe-
lece, por exemplo, a realiza-
ção de cultos apenas uma vez 
por semana, até as 22 horas.

Conforme destacou a 
coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça de Defesa 

dos Direitos Humanos, pro-
motora Nivia Mônica da Sil-
va, a independência funcional 
dos promotores faz com que 
essa decisão somente possa 
ser alterada por uma instân-
cia superior, no caso o Con-
selho Nacional do MP. Ela re-
conheceu que a decisão pode 
ser revista, por não se tratar 
apenas da liberdade indivi-
dual de um terreiro, mas da li-
berdade religiosa de todos os 
terreiros de candomblé.

A coordenadora do Cen-
tro Nacional de Africanidade 
e Resistência Afro Brasileira, 
Makota Célia Gonçalves, dis-
se que silenciar os atabaques 

equivale a impedir os fre-
quentadores do terreiro de 
rezar. “Queremos que o MP 
respeite nosso direito de re-
zar, que é inalienável. Onde 
todos veem um atabaque, eu 
vejo uma divindade”, afirmou.

“O couro não pode bater 
dentro do terreiro, mas todo 
mundo quer samba”, criticou o 
presidente da Associação Re-
sistência Cultural AfroBrasilei-
ra Casa de Caridade Pai Jacob 
do Oriente, Ricardo de Moura. 

“Queremos uma demo-
cracia que não fale apenas aos 
brancos”, acrescentou Luiz de 
Odé, representante do Centro 
Espírita Ilê Axé de Sangô.

Comissão de Participação Popular discutiu o respeito às religiões de matriz africana

Willian Dias
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Ciclo de debates tem nome definido
O ciclo de debates Produtos 
Especiais de Minas: o Campo, 
a Tecnologia e os Mineiros 
em Destaque será realizado 
nos dias 30 de novembro e 
1º de dezembro deste ano. As 
palestras e painéis do even-
to vão tratar da produção de 

queijos artesanais, cafés es-
peciais, vinhos, mel e azeite 
de oliva em Minas Gerais.

 O nome do evento e a es-
trutura da programação foram 
definidos ontem, na segunda 
reunião preparatória, que teve 
a presença de representantes 

das entidades civis e dos órgãos 
públicos parceiros da Assem-
bleia Legislativa na iniciativa.

Além de divulgar os ca-
sos de sucesso da agropecuá-
ria mineira, que buscam aliar 
os avanços tecnológicos e a tra-
dição culinária, o ciclo de deba-

tes abordará temas como a res-
ponsabilidade ambiental e a in-
serção dos produtos nos mer-
cados nacional e internacional. 

Na próxima reunião prepa-
ratória, marcada para o dia 3 de 
outubro, às 9h30, serão defini-
dos os nomes dos palestrantes.

Segundo sindicalistas, déficit de 
efetivo na Polícia Civil é de 47%

Representantes de sindicatos 
e associações de classe liga-
das à Polícia Civil relataram 
ontem, aos deputados da Co-
missão de Segurança Pública, 
que a instituição tem um dé-
ficit de 47% em seu efetivo no 
Estado. A informação foi dada 
em audiência que tratou da 
nomeação de aprovados em 
concurso público para o ór-
gão, realizado em 2014.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Servi-
dores da Polícia Civil  (Sindpol), 
Denílson Martins, atualmente 
o efetivo é de 8,7 mil servido-
res, dos quais 6 mil são inves-
tigadores, mas o número ideal 
seria de 18,5 mil, com 11,3 mil 
investigadores. “São 1.227 va-
gas a serem preenchidas por 
excedentes do concurso, que 
vence em 2019”, disse ele.

O diretor do Sindicato dos 
Escrivães de Polícia (Sindep), 
Paulo Fernandes Silveira, desta-
cou que, mesmo com a nomea-
ção de todos os excedentes, o 
efetivo ainda ficaria aquém do 
necessário. Para ele, a popula-
ção de Minas está desassistida 
na segurança pública.

Os representantes do 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil (Sindepominas) e 
da Associação dos Delegados 
de Polícia Civil (Adepol), Da-
niel Guimarães Rocha e Ed-
son Pereira, respectivamen-
te, defenderam a convocação 
imediata desses excedentes. 

O representante dos apro-
vados no concurso, José Au-
gusto Gonçalves Neto, afirmou 

que o grupo tem um dossiê 
que aponta centenas de servi-
dores não concursados atuan-
do nas delegacias. Diante disso, 
propôs ao governo que as no-
meações sejam feitas em subs-
tituição a esses trabalhadores.
Nomeações – O assessor de 
gabinete da Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão (Seplag), Carlos Calazans, 
afirmou que as nomeações 
estariam sendo feitas dentro 
das possibilidades financeiras 
e legais. “O momento econô-
mico é sério e dificulta várias 
ações do governo. Entre elas, 
a própria folha de pagamento. 
Não há coerência em atrasar o 
salário e aumentar o sistema”, 
ponderou. Ele acrescentou 

que o concurso foi prorrogado 
por mais dois anos para am-
pliar o prazo para que os exce-
dentes entrem no sistema.

Carlos Calazans também 
lembrou que foram feitas no-
meações para o setor admi-
nistrativo da Polícia Civil, cujo 
concurso venceu em julho, e 
que foram nomeados 106 in-
vestigadores excedentes. “O 
relatório fiscal de setembro 
dará uma ideia de quantos 
mais poderão ser nomeados. 
Somente após isso, teremos 
uma ideia da  possibilidade de 
novas chamadas”, relatou. 
Ele afirmou, ainda, que os 
trabalhadores com contratos 
irregulares serão substituídos 
por concursados.

O presidente da comissão 
e autor do requerimento de 
audiência, deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), lembrou 
que os aprovados estão acam-
pados há 24 dias em frente ao 
Palácio das Mangabeiras. Ele 
relatou que tem viajado por 
diversas cidades mineiras e 
que tem percebido um estran-
gulamento das polícias. “A Po-
lícia Civil está entrando em co-
lapso pela falta de efetivo e o 
governo precisa priorizar a se-
gurança pública”, completou.

Na opinião do deputa-
do Carlos Pimenta (PDT), os 
segmentos de saúde e segu-
rança, que são prioridades 
para a população, estão em 
situação crítica.

Parlamentares e representantes dos trabalhadores defenderam nomeação imediata de excedentes

Guilherme Bergamini

COMISSÕES
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Possível corte de orçamento nas obras da
BR-381 preocupa deputados e prefeitos

A preocupação com a possi-
bilidade de corte de recursos 
para a duplicação da BR381 
no Estado marcou os pronun-
ciamentos de participantes 
de audiência pública realiza-
da ontem pela Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas. A discussão, 
acompanhada por diversos 
prefeitos e vereadores, foi so-
licitada pelos deputados Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB), 
Anselmo José Domingos 
(PTC) e Gustavo Santana (PR).

As intervenções na ro-
dovia, entre Belo Horizonte e 
Governador Valadares, come-
çaram em 2014, mas andam a 
passos lentos. Atualmente, as 
obras são realizadas em dois 
trechos pela Empresa Cons-
trutora Brasil. Outros seis lo-
tes eram de responsabilidade 
da empresa espanhola Isolux 
Corsán, mas os contratos fo-
ram rescindidos pelo Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (Dnit) pe-
la não execução dos serviços.

De acordo com o deputa-
do Celinho do Sinttrocel, boa-
tos sobre a paralisação das 
obras trazem preocupação. 
“Sabemos que o governo fe-
deral tem feito cortes neste 
momento. Mas não podemos 
admitir de modo algum que 
isso aconteça”, afirmou.

A deputada Rosângela 
Reis (Pros) destacou que as 
mobilizações pela duplicação 
da BR381 não podem parar. 

“Queremos ter informa-
ções sobre novos lotes a se-
rem duplicados”, disse o de-
putado Tito Torres (PSDB), que 
lamentou a ausência de repre-
sentante do Dnit na audiência.

O deputado Anselmo Jo-
sé Domingos lembrou que, 
em abril deste ano, a comis-
são foi a Brasília e reuniuse 
com o ministro dos Transpor-
tes, Maurício Lessa, para pe-
dir que fossem destinados 
mais recursos para a duplica-
ção da BR381. “Precisamos 
mobilizar Brasília porque a 
disputa se dá com muitos ou-

tros projetos”, reforçou o de-
putado Nozinho (PDT). 

Para o deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB), nada foi 
feito na BR381 desde 2003, 
durante os governos petistas.

Os prefeitos presentes 
também reivindicaram mais 
agilidade nas obras. O gerente 
de Planejamento da Empresa 
Construtora Brasil, Jorge Luiz 
Cançado, destacou a inten-
ção de realizar as obras com 

a maior brevidade possível, 
de acordo com a possibilidade 
orçamentária. “Dependemos 
apenas de recursos”, disse.
Ponte – Participantes da reu
nião também demandaram 
obra em ponte que liga Coro-
nel Fabriciano a Timóteo, in-
terditada parcialmente há cer-
ca de cinco anos. O deputado 
Gustavo Santana disse que em 
outubro será publicado edital, 
conforme contato com o Dnit.

Seleção de entidades é questionada

Participantes de audiência 
pública realizada ontem co-
braram mais transparência 
do governo do Estado com re-
lação aos critérios de seleção 
de entidades de assistência 
aos dependentes químicos. 
A audiência, da Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 

de Crack e Outras Drogas, 
foi realizada a requerimento 
de seu presidente, deputado 
Antônio Jorge (PPS).

Segundo dados do go-
verno, a licitação, aberta em 
abril deste ano, ampliou de 
23 para 53 o número de enti-
dades selecionadas.

O governo também des-
tacou que a seleção inovou 
por visar não apenas as comu-
nidades terapêuticas voltadas 
para internação, acolhimento 
e reinserção de pessoas com 
problemas com álcool e dro-
gas, mas também os projetos 
que trabalhem com preven-
ção, reinserção social e gera-
ção de trabalho e renda.

O deputado Antônio Jor-
ge elogiou a iniciativa do go-
verno de ampliar a seleção 
para prevenção e reinserção 
social, mas questionou o fa-
to de o resultado ter sido di-
vulgado de forma codificada, 
sem identificação das institui-
ções selecionadas. Ele tam-
bém considerou insuficien-
tes os recursos destinados, de 
R$ 8 milhões. “Faltou transpa-
rência no processo”, disse. 

O representante da Fe-
deração Brasileira de Comu-

nidades Terapêuticas, Ronal-
do Guilherme, considerou 
que os requisitos e serviços 
exigidos na seleção não eram 
compatíveis com o custeio 
proposto pelo governo.

A subsecretária de Esta-
do de Políticas sobre Drogas, 
Patrícia Magalhães Rocha, 
lembrou que as propostas 
apresentadas foram abertas 
em audiência pública. Com 
relação à codificação, ela 
afirmou que isso foi feito pa-
ra garantir a  impessoalidade 
da seleção. A subsecretária 
também criticou a forma de 
seleção feita pelo Estado no 
passado. “Durante muitos 
anos, poucas entidades ti-
veram oportunidade de en-
trar nessa rede”, lamentou. 
Ela admitiu, no entanto, que 
os recursos destinados ao se-
tor não são suficientes para 
atender a demanda.

COMISSÕES

Luiz Santana

Daniel Protzner

Participantes da audiência pediram mais agilidade na duplicação

Comissão discutiu assistência a dependentes químicos



4 • quartafeira – Assembleia Informa 27 de setembro de 2017

Projeto de construção de barragem no Rio
Pacuí causa apreensão em Montes Claros

Prefeitos, vereadores e lide-
ranças comunitárias do Norte 
de Minas discordam do proje-
to de construção da barragem 
do Rio Pacuí, proposto pela 
Copasa como solução para o 
desabastecimento de água 
em Montes Claros. Segundo 
eles, o Pacuí está degrada-
do e não tem condições de 
atender a uma captação de 
grande porte. A medida, acre-
ditam, além de não resolver o 

problema de Montes Claros, 
cidade de 450 mil habitantes, 
vai prejudicar a população ri-
beirinha de outros municípios 
da região, que sobrevivem da 
agricultura familiar.

As críticas foram feitas 
em audiência da Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, on-
tem. Os participantes con-
denaram, também, o alto 
valor do projeto, orçado em 

R$ 135 milhões, e criticaram 
o fato de a empresa não ter 
apresentado estudos de im-
pactos ambiental e socioe-
conômico. Segundo eles, 
existem alternativas mais 
baratas e viáveis, que devem 
ser consideradas.

“É um projeto executado 
de cima pra baixo, sem um le-
vantamento sério dos danos 
que serão causados aos ribei-
rinhos e à agricultura familiar”, 
protestou o prefeito de Cora-
ção de Jesus, Robson Dias. 

Ronaldo Mota Dias, 
secretário  executivo da As-
sociação dos Municípios da 
Área Mineira da Sudene, acu-
sou a Copasa de falta de res-
ponsabilidade ambiental e de 
agir “no improviso”.

O diretor de Técnica e 
Expansão da empresa, Alex 
Aguiar, afirmou, no entanto, 
que a barragem do Pacuí é a 
única solução capaz de resol-
ver o déficit de água de Mon-
tes Claros, assegurando o abas-
tecimento da cidade até 2050. 
Segundo ele, o projeto será 
concluído até julho de 2018.

Antes de optar pela bar-
ragem do Pacuí, a Copasa es-
tudou outras alternativas, co-
mo captação de água no ca-
nal de Jaíba ou na bacia do 
Congonhas, do Jequitaí e do 
São Francisco. Contudo, ex-
plicou, essas opções exigiriam 
obras de maior porte e com 
estudos ambientais demora-
dos. Aguiar disse que estudos 
técnicos asseguram que o Rio 
Pacuí não corre o risco de se-
car por causa da barragem.

Autor do requerimento de 
audiência, o deputado Gil Pe-
reira (PP) sugeriu que, antes de 
se colocar em prática a barra-
gem do Pacuí, seja avaliado um 
projeto de revitalização do rio.

“Não podemos permi-
tir esse ato de improbidade. 
É um desperdício do dinheiro 
público e um crime contra o 
rio Pacuí”, protestou o depu-
tado Carlos Pimenta (PDT).

Para o deputado Arlen 
Santiago (PTB), o governo do 
Estado abandonou o Norte 
de Minas. “Estamos desani-
mados, a situação é dramáti-
ca”, lamentou.

Empresário Luiz de Paula é homenageado
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico homena-
geou ontem o político e em-
presário de Montes Claros 
Luiz de Paula Ferreira, sócio
fundador da empresa têx-
til Coteminas. A reunião foi 
requerida pelo deputado Gil 
Pereira (PP). “Do alto da sua 
centenária existência, Luiz de 
Paula inspira todos a prosse-
guirem na construção de um 
mundo mais justo e igualitário, 
onde os homens encontrem 
sua realização no trabalho, na 
educação, na promoção de 
oportunidades e no respeito 
ao direito e às instituições”, 
declarou o parlamentar.

Com 100 anos de idade, o 
homenageado não pôde com-
parecer ao evento, mas foi re-
presentado pelos filhos João 

Gustavo, Maria Cecília e Ma-
ria Juliana, que receberam o 
diploma com voto de congra-
tulações da comissão.

Luiz de Paula fundou a 
Coteminas juntamente com o 
empresário José Alencar Go-
mes da Silva, já falecido, que 
se tornaria vicepresidente 
da República durante o go-
verno de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Além da empresa, Luiz 
de Paula criou a Universida-
de Estadual de Montes Claros 
 (Unimontes) e o Centro Edu-
cacional Coteminas. Foi, ain-
da, viceprefeito de Montes 
Claros e deputado federal.

“Ele é um exemplo para o 
Brasil de hoje, em que vemos 
tantas pessoas sem apreço pe-
las coisas do País”, declarou o 
deputado Carlos Pimenta (PDT), 

que participou da homenagem. 
O deputado Roberto Andrade 
(PSB), presidente da comissão, 
lembrou a atuação de Luiz de 
Paula como professor, historia-
dor e escritor.

A filha do homenageado, 
Maria Cecília de Paula, lem-
brou que o pai teve que en-
frentar condições adversas, 
mas soube fazer história em 
todas as áreas em que atuou.

Deputados estão entre os críticos da proposta da Copasa

Filhos de Luiz de Paula receberam voto de congratulações

Guilherme Dardanhan

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES
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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

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 Moreira 
para o cargo de diretorgeral da Loteria Mineira. Votação em turno único

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

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernandes 

Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

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 Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Pais de crianças com deficiência pedem
permanência delas em escola especial

A permanência das crianças 
e jovens com deficiência nas 
escolas especiais sem um 
tempo definido para a conclu-
são dos estudos e a realização 
das matrículas diretamente 
no estabelecimento de ensi-
no. Essas foram as principais 
demandas apresentadas por 
pais de alunos, ontem, du-
rante visita da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência à Escola Es-
tadual Dona Argentina Vian-
na Castello Branco, no Bairro 
Serra, em Belo Horizonte. Eles 
temem que a instituição seja 
fechada pelo Estado, diante 
do argumento de que não ha-
veria demanda para manter o 
local em funcionamento.

Atualmente, a escola 
atende 106 estudantes com 
deficiências intelectual e 
múltipla, divididos entre os 
turnos da manhã e da tarde. 
Entretanto, 62 alunos estão 
com  formatura marcada para 
dezembro por terem concluí-
do o ensino fundamental na 
educação de jovens e adul-
tos (EJA). Representantes de 
associações e pais de alunos 
explicaram que, como novos 
alunos não estão sendo en-
caminhados para a escola, o 

estabelecimento de ensino 
corre o risco de ser fechado 
pelo governo do Estado.

A integrante da Associa-
ção Mães que Informam, De-
nise Martins, disse que a es-
cola já chegou a ter 300 alu-
nos, mas, com a alteração no 
processo de matrícula, os es-
tudantes deixaram de ser en-
caminhados para lá. “Antes, as 
matrículas eram feitas direta-
mente na escola, agora é pre-
ciso passar pela Secretaria de 
Estado de Educação”, explicou.

Outro ponto defendido 
pelos pais é a permanência 
das crianças e dos jovens com 
deficiência por tempo inde-
terminado nas escolas espe-
ciais. Jaqueline Camargo, mãe 
da aluna Luísa, disse que, com 
a implantação do EJA, foi es-
tabelecido um prazo de con-
clusão do curso. “O tempo de 
desenvolvimento das crian-
ças e jovens com deficiência é 
diferente”, afirmou.

O autor do requerimento 
de visita e presidente da co-
missão, deputado Duarte Be-
chir (PSD), disse que a comis-
são está percorrendo as es-
colas de ensino especial, com 
objetivo de fazer um diagnós-
tico e conversar com o gover-

no do Estado. Para ele, o go-
verno busca incluir as crian-
ças e adolescentes com defi-
ciência nas escolas regulares, 
mas essa política de inclusão 
não estaria funcionando, em 
muitos casos. “Nem todas as 
crianças com deficiência po-
dem ser encaminhadas para 
a escola regular”, afirmou.

Em reunião na tarde de 
ontem, a comissão aprovou 
visita a mais uma instituição 
de ensino especial, a Funda-
ção Dom Bosco, em Belo Ho-
rizonte, por solicitação de 
Duarte Bechir. 

Requerimentos – As Comis-
sões de Cultura e de Minas e 
Energia também se reuniram 
para aprovar requerimentos. 
Na Comissão de Cultura, foi 
aprovada, entre outras coi-
sas, homenagem ao jornalis-
ta Tutti Maravilha, por solici-
tação do deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB).

A Comissão de Minas e 
Energia vai fazer audiência 
sobre os riscos de dano am-
biental na região de mina de 
urânio desativada, em Cal-
das, a pedido do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

Deputado ouviu reivindicações de pais de alunos 

Clarissa Barçante

COMISSÕES
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Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Mulheres e políticas públicas, com 
Clarisse Goulart 

 1h Panorama – Prevenção ao suicídio
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(6/7) – Fechamento da EE José do Patrocínio Cardoso, de Campo 
Belo

 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis

 6h Compactos de comissões
 6h30 Via Justiça – Licitações públicas
 7h Zás – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Brasil Verde, doação de órgãos 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de comissões
 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 – Brasil Verde, doação de órgãos 
 20h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira
 21h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração 
 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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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 
de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entregar voto de con-

gratulações aos policiais militares lotados no 34º Batalhão da PM pela 
prisão dos autores de roubo em quadra de futebol no Bairro Castelo, em 
Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 2.606/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
altera o art. 2º da Lei 12.460, de 1997

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entregar voto de congra-

tulações aos policiais militares lotados na Assessoria Técnica do Sistema 
Integrado de Defesa Social pelos serviços prestados no setor de tecnolo-
gia da informação da Polícia Militar. Requerimento: deputado Cabo Júlio

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PLC 13/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que dispõe 
sobre a readaptação de policiais e bombeiros militares para atividades 
compatíveis com incapacidade total ou parcial

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

receres sobre 65 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
70/17 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que altera a Lei Complementar 
59, de 2001, a qual contém a organização e a divisão judiciárias do Estado

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater e cele-

brar, com a presença de convidados, os dez anos da Lei 11.520, de 2007, 

que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas 
pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação com-
pulsórios. Requerimento: deputado Durval Ângelo

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 
de Belo Horizonte

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 
Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 3.398/16 (1º turno), do deputado Braulio Braz, que auto-
riza o Executivo a doar trecho de rodovia a Silveirânia

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – debater, com a presen-
ça de convidados, a iminente remoção dos moradores da Vila Arthur de 
Sá. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater, com 

a presença de convidados, o uso de agrotóxicos no Brasil, especialmen-
te em Minas Gerais. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, 
Fabiano Tolentino, Gustavo Santana, Emidinho Madeira e Isauro Calais

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 3.320/16 (1º turno), do deputado 
Léo Portela, que determina a fixação, por açougues e supermercados, de 
informações sobre seus produtos e respectivos fornecedores

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

comissão
16h30

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com a 
presença de convidados, a situação das mulheres privadas de liberdade. 
Requerimento: deputadas Marília Campos, Celise Laviola e Geisa Teixei-
ra e deputados Tadeu Martins Leite, Rogério Correia e Elismar Prado


