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Associação denuncia sobrecarga de trabalho
Outra situação constata-

da durante a visita foi a sobre-
carga de trabalho dos PMs, 
inclusive com o descumpri-
mento da Lei Complementar 
127, de 2013, que fixa em 40 
horas a carga semanal de tra-
balho dos militares estaduais.

O deputado Sargento Ro-
drigues disse que a comissão 
vai convocar o major Renato 

Salgado Cintra Gil, comandan-
te da 6ª Cia. da Polícia Militar, 
para que ele esclareça as irre-
gularidades verificadas, já que 
o major não estava presente 
para acompanhar a visita nem 
designou um representante.

O 3º-sargento Marco An-
tônio Bahia Silva, presidente da 
Associação dos Praças Policiais 
e Bombeiros Militares (Aspra), 

relatou que a carga horária es-
taria sendo extrapolada em 16 
horas, mensalmente.

Conforme explicou, a jor-
nada de trabalho dos milita-
res é de 12 horas por dia, com 
24 horas de descanso. O pre-
sidente da Aspra exemplificou 
que, com esse regime de tra-
balho, é possível que duran-
te a semana o militar trabalhe 

três dias e folgue dois, o que 
somaria 36 horas semanais.

Assim, para completar a 
carga de 40 horas, de acordo 
com Silva, os policiais fariam 
escalas de trabalho de fim de 
semana, que acabariam ex-
cedendo as horas faltantes. 
“Em vez de trabalhar o que 
faltou (na semana), ele traba-
lha a mais”, disse.

Desvio de função na 6ª Companhia da  
Polícia Militar preocupa deputados

Policiais militares trabalhan-
do como pedreiros, fezes de 
ratos espalhadas pelo chão 
e descumprimento da carga 
horária de trabalho prevista 
em lei. Essas foram algumas 
das situações constatadas 
pela Comissão de Segurança 
Pública em visita realizada 
ontem à 6ª Companhia do 
1º Batalhão da Polícia Militar, 
em Belo Horizonte.

Um dos problemas detec-
tados pelos deputados Sargen-
to Rodrigues (PDT) e João  Leite 
(PSDB), autores do requeri-
mento que originou a visita, 
refere-se ao desvio de função 
de cinco policiais militares.

Em meio a sacos de areia 
e outros materiais de cons-
trução, três sargentos e dois 
cabos foram encontrados tra-
balhando como serventes de 
pedreiro em uma obra den-
tro da companhia, que fica 
na região central da Capital.

A obra vista pelos depu-
tados teria começado na se-
mana passada, embora ou-
tras reformas na companhia, 
algumas inclusive já concluí-
das, teriam se iniciado em 
meados de 2016.

“Eles deveriam estar na 
rua, prestando serviço de se-
gurança pública para a popula-
ção. O PM foi treinado, e o ci-

dadão, por meio dos impostos, 
pagou para o Estado investir 
na formação dele”, afirmou o 
deputado Sargento Rodrigues, 
que ainda classificou como cri-
me militar o desvio de função.

Outra situação que indig-
nou os parlamentares foi a pre-
sença de fezes de ratos no es-
paço onde funcionava a inten-
dência, que faz divisa com a co-
zinha utilizada pelos militares. 

“Um lugar onde se guardavam 
armas e munições e que ho-
je virou um depósito de ratos”, 
observou Sargento Rodrigues.

O deputado também lem-
brou que a comissão recebeu 
a denúncia de que ratos es-
tariam subindo no bebedou-
ro que é utilizado pelos milita-
res, localizado na porta da co-
zinha. A insalubridade do local 
foi destacada pelo parlamen-

tar, que se mostrou preocupa-
do com o risco de transmissão 
de doenças aos policiais.

A falta de saídas de emer-
gência adequadas no local e a 
existência de um extintor de 
incêndio vencido foram ou-
tras questões que também 
preocuparam os deputados. 
“A situação está pior do que 
eu imaginava”, concluiu Sar-
gento Rodrigues.

Comissão constatou condições insalubres de trabalho em unidade da Polícia Militar na Capital

Ricardo Barbosa
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Discussão participativa do PPAG na 
Capital começa na próxima semana

Começa na próxima segunda-
-feira (30), na Assembleia, 
o encontro estadual da Dis-
cussão Participativa do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2017-2019 – 
Revisão para 2018. As ativida-
des em Belo Horizonte pros-
seguem na terça (31) e do dia 
6 ao dia 9 de novembro, sem-
pre na Escola do Legislativo.

O PPAG é o planejamento 
da atuação do Estado para um 
período de quatro anos. Ele 
organiza os programas e ações 
governamentais, com as res-
pectivas metas físicas e orça-
mentárias, bem como as re-
giões a serem contempladas.

Anualmente, o plano pas-

sa por revisão, para que sejam 
feitas alterações necessárias e 
sua adequação ao Orçamento 
do Estado do ano seguinte. Isso 
ocorre por meio de projeto de 
lei do Poder Executivo encami-
nhado à ALMG, que há 15 anos 
abriu o processo de revisão à 
participação da sociedade.
Inscrições – No encontro em 
Belo Horizonte, qualquer ci-
dadão poderá contribuir com 
propostas para aprimorar o 
planejamento estadual e su-
gerir mudanças em progra-
mas governamentais e até 
mesmo na destinação de re-
cursos públicos.

Basta escolher o assun-
to de maior interesse, entre 

17 opções temáticas, e fazer 
a inscrição on-line, no hotsite 
do evento no Portal da ALMG, 
até as 15 horas do dia ante-
rior a cada grupo de trabalho. 

A revisão do PPAG pa-
ra 2018 está no PL 4.665/17. 
Além do encontro estadual, 
há discussões regionais sobre 
água e agricultura familiar em 
Governador Valadares (Vale 
do Rio Doce), Itaobim (Vale do 
Jequitinhonha) e Montes Cla-
ros (Norte de Minas).

Na Capital, os trabalhos 
começam pelos temas “Direi-
tos humanos” e “Esportes”, 
no dia 30. Na terça-feira, será 
a vez de temas como o “Assis-
tência social”. A revisão será re-

tomada no dia 6 de novembro, 
dia que concentra o maior nú-
mero de temas (“Agropecuária 
e desenvolvimento agrário”; 
“Ciência, tecnologia e inova-
ção”; “Ensino superior”; “Mu-
nicípios”; e “Transporte e trân-
sito”), prosseguindo até o dia 9 
do mesmo mês, quando o te-
ma “Segurança pública” encer-
ra a programação.

Em todos os dias as ati-
vidades ocorrem pela manhã 
e à tarde. Sempre no início, 
os participantes recebem in-
formações sobre o monitora-
mento das políticas públicas 
dos temas previstos para o dia 
e sobre a proposta de revisão 
para 2018. Na sequência, são 
formados os grupos de traba-
lho para a elaboração coletiva 
de contribuições.
Emendas – O resultado de 
toda essa mobilização em 
torno da revisão do PPAG a 
cada ano é encaminhado às 
Comissões de Participação 
Popular (CCP) e de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) para análise.

As sugestões são trans-
formadas em propostas de 
ação legislativa (PLEs) e apre-
ciadas pela CPP, podendo dar 
origem a emendas ao PPAG e 
ao Orçamento do Estado ou 
a pedidos de providências ao 
poder público.

PPAG

Willian Dias

Primeiro debate sobre o PPAG no interior ocorreu em Governador Valadares

Assembleia homenageia instituto mineiro
Em Reunião Especial de Ple-
nário, o Parlamento mineiro 
homenageou, na última se-
gunda-feira (23), o Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais. A solenida-
de atendeu a requerimen-
tos do deputado Lafayette 
de Andrada (PSD), 1º-vice-
-presidente da Assembleia.

Na ocasião, foram come-
morados os 110 anos da mais 
antiga entidade cultural em 
atividade em Minas Gerais, 
responsável por preservar, 
produzir e divulgar registros 

históricos do Estado. 
O Instituto Histórico e 

Geográfico tem por finalida-
de promover estudos, pesqui-
sas, divulgação e consultoria 
em áreas como história, geo-
grafia, antropologia, genea-
logia e língua portuguesa. 

Durante a solenidade, os 
deputados Roberto Andrade 
(PSB) (à esquerda) e  Lafayette 
de Andrada (à direita) entre-
garam uma placa alusiva à 
homenagem ao presidente da 
entidade, Aluízio Alberto da 
Cruz Quintão (centro).

Luiz Santana

REUNIÃO ESPECIAL
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PL sobre conceito de deficiência avança
Está pronto para ser analisado 
pelo Plenário o Projeto de Lei 
(PL) 11/15, do deputado Dou-
tor Wilson Batista (PSD), que 
altera a Lei Estadual 13.465, 
de 2000, a qual estabelece o 
conceito de pessoa com defi-
ciência para fins de concessão 
de benefícios pelo Estado. A 
proposição recebeu ontem 
parecer de 1º turno favorável 
da Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia, conforme o substitutivo 
nº 2, apresentado pelo relator, 
deputado Duarte Bechir (PSD).

No texto original, o autor 
propõe incluir na condição de 
pessoa com deficiência o indi-
víduo que, submetido à cirur-
gia de laringectomia total, tenha 
perdido a fala ou tenha passado 
a necessitar da utilização de pró-

tese vocal para se comunicar.
O parecer aprovado amplia 

esse conceito, passando a esta-
belecer a deficiência de fala, que 
envolve limitação grave da co-
municação oral, perda total da 
fala ou necessidade de utilizar 
prótese vocal com adaptadores 
avulsos para se comunicar.

“A mudança proposta con-
fere maior generalidade ao co-
mando e amplia o seu alcance, 
atingindo todo o conjunto das 
pessoas com deficiência de fa-
la, e não apenas aquelas sub-
metidas à laringectomia”, ex-
plica o relator.

Anteriormente, a propo-
sição foi analisada pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, que apresentou o subs-
titutivo nº 1 para melhorar a 
técnica legislativa, sem alte-

rar o conteúdo do projeto.
Visita – Durante a reunião, 
também foi aprovado requeri-
mento de Duarte Bechir para 
que seja realizada uma visita 

à Coordenadoria Estadual de 
Defesa do Direito de Família, 
das Pessoas com Deficiência e 
dos Idosos, do Ministério Pú-
blico, em Belo Horizonte.

Deputados também aprovaram visita à coordenadoria do MP

Sarah Torres

COMISSÕES

ORADORES
Segurança pública
O deputado Cabo Júlio 
 (PMDB) fez uma enfática ad-
vertência ao governo do Es-
tado, que, na sua avaliação, 
está ignorando a gravidade 
da situação da segurança 
pública e da revolta dos 
servidores do setor. “Não 
se trata de uma profissão 
qualquer. Estamos falando 
de um cara que sai de casa 

armado, cheio de estresse e 
só vai receber o salário com 
quase um mês de atraso”, 
afirmou. Ele criticou o atra-
so no pagamento às pensio-
nistas, viúvas de policiais; 
a paralisação de dois anos 
no processo de promoções 
na Polícia Civil; e a preca-
riedade das instalações e 
equipamentos, citando o 
exemplo de coletes à prova 

de bala vencidos. Para Cabo 
Júlio, há risco de uma nova 
greve de policiais no Esta-
do. “Na hora que o primeiro 
quartel se rebelar, ninguém 
segura”, advertiu. Em apar-
te, a deputada Rosângela 
Reis (Pros) também se dis-
se alarmada com a situação 
da segurança, em especial a 
superlotação de estabeleci-
mentos penitenciários.

Pensões
A crise na segurança públi-
ca também foi o assunto 
abordado pelo deputado 
Coronel Piccinini (PSB), em 
seu pronunciamento na 
tribuna do Plenário. O par-
lamentar elogiou a fala do 
colega Cabo Júlio (PMDB), 
destacando o fato de que 
os servidores da área de 
segurança, como todos os 

do Poder Executivo, estão 
há dois anos com seus salá-
rios sendo pagos de forma 
parcelada, sem nenhuma 
recomposição. Coronel Pic-
cinini criticou, sobretudo, 
o atraso no pagamento das 
pensões das viúvas de po-
liciais. Elas deveriam ter 
recebido a segunda parcela 
de seu pagamento na última 
sexta-feira (20); no entanto, 

esse pagamento só esta-
ria sendo realizado ontem. 
“As pensionistas são o elo 
mais fraco da corrente”, la-
mentou, acrescentando que 
muitas delas estão sendo 
obrigadas a arcar com juros 
altíssimos em suas dívidas 
com cartões de crédito, em 
decorrência do atraso no 
pagamento de seus benefí-
cios previdenciários.

Falecimentos
O deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS), em seu pronunciamen-
to, lamentou a morte de dois 
amigos com uma relevante 
atuação na política mineira. 
Inicialmente, relatou o fa-
lecimento de Oswaldo Cruz 
Simões, ocorrido no último 
final de semana. De acordo 
com Dirceu Ribeiro, Oswal-
do Simões acompanhou, 

na vida política, o ex-gover-
nador Ozanan Coelho, que 
administrou o Estado entre 
julho de 1978 e março de 
1979, completando o man-
dato de Aureliano Chaves, 
que foi candidato e depois 
eleito vice-presidente do 
Brasil. “Espero que sua alma 
descanse em paz”, desejou 
Dirceu Ribeiro, lamentando 
em seguida a morte repen-

tina do vice -prefeito do mu-
nicípio de Leopoldina (Zona 
da Mata), Márcio Alvarenga 
Pimentel. O vice-prefeito so-
freu um infarto no dia 20 de 
outubro, falecendo a seguir. 
“Era um amigo e aliado polí-
tico”, declarou Dirceu Ribeiro. 
A morte de Pimentel também 
foi lamentada, em Plenário, 
pelo deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM).
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Polícia Militar
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) denunciou as más 
condições da 6ª Companhia 
da Polícia Militar, que atua 
no hipercentro de Belo Hori-
zonte. O parlamentar visitou 
o local ontem e disse ter en-
contrado péssimas condições 
sanitárias, com fezes de ratos 
na cozinha, entre outros pro-
blemas. Na mesma visita, foi 

verificado que dois cabos e 
três sargentos trabalhavam 
como serventes de pedreiro. 
“Isso é desvio de função e 
crime militar”, afirmou. Em 
aparte, o deputado João Leite 
(PSDB), que também visitou o 
local, lamentou a condição 
insalubre e os desvios flagra-
dos. Rodrigues também criti-
cou o atraso no pagamento 
das pensões das viúvas de 

policiais. O deputado ainda 
denunciou que, em algumas 
cidades, um soldado está 
sendo escalado para cuidar 
de toda a população, de até 
8 mil habitantes. Por fim, 
também acusou comandan-
tes de batalhões de usarem 
o cargo para favorecer pos-
sível pré-candidatura de 
Marco Antônio Bianchini, ex-
-comandante da PM.

Sul de Minas
O deputado Dilzon Melo (PTB) 
elogiou a criação do Conse-
lho Empresarial do Sul de 
Minas, que envolve mais de 
60 empresários da região, 
sendo responsável por mais 
de R$ 5 bilhões de fatura-
mento e mais de 5 mil em-
pregos diretos. Ele disse que 
o conselho poderia indicar 
melhores alternativas de in-

vestimento para o Estado, 
em comparação com “fóruns 
regionais mentirosos” organi-
zados pelo governo estadual. 
O parlamentar também con-
denou a atuação da Copasa, 
muito criticada por prefeitos 
mineiros em audiência pú-
blica realizada pela ALMG. 
“Fiquei estupefato ao ouvir 
reclamações de mais de 20 
prefeitos”, afirmou. Dilzon 

Melo também acusou o Po-
der Executivo estadual de 
gastar excessivamente com 
propaganda, em detrimen-
to das áreas de segurança e 
saúde. Em aparte, o deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB) 
lamentou a caravana do ex
-presidente Lula pelo interior 
de Minas. Segundo ele, Lula 
não foi bem recebido por 
muitos cidadãos mineiros.

ORADORES
Crise
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) também lamentou a 
situação da segurança públi-
ca em Minas Gerais. Preocu-
pado com a situação exposta 
pelo deputado Cabo Júlio 
(PMDB), cobrou do Estado 
medidas efetivas para a re-
solução dos problemas. “Pe-
ço que o governo do Estado 
cumpra o que foi prometido 

e acordado com a Polícia Mi-
litar”, declarou. Outra recla-
mação do parlamentar foi re-
lativa à área da saúde públi-
ca. Presidente da Comissão 
de Saúde, o deputado diz re-
ceber diariamente visitas de 
diretores de hospitais, segun-
do os quais as dificuldades 
financeiras, insustentáveis, 
estão tornando inevitáveis 
cortes no atendimento. De 

acordo com Carlos Pimenta, 
o governo é indiferente aos 
problemas. Ele ainda conde-
nou as mudanças feitas pelo 
presidente da República, Mi-
chel Temer, na legislação que 
trata do trabalho escravo, di-
ficultando a fiscalização. Em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) informou 
que essas mudanças foram 
suspensas liminarmente.

Leilão de usinas motiva nova audiência
A Comissão de Minas e Ener-
gia vai realizar audiência públi-
ca para debater e avaliar o re-
sultado do leilão que resultou 
na venda de quatro usinas ex-
ploradas pela Cemig – São Si-
mão, Miranda, Jaguara e Volta 
Grande. A reunião também 
terá o objetivo de planejar no-
vas ações para a anulação da 
venda dessas hidrelétricas.

De autoria do deputado 
Rogério Correia (PT), a solici-
tação da audiência foi aprova-
da ontem, em reunião da co-
missão. As quatro usinas da 
Cemig, localizadas no Triângu-
lo Mineiro e no Alto Paranaí-
ba, foram leiloadas em setem-
bro, pelo governo federal. 

Outras comissões apro-
varam requerimentos de au-
diência pública. As ações pa-

ra reparação dos danos so-
cioambientais causados  pela 
Samarco, em virtude do rom-
pimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana (Região 
Central do Estado), serão de-
batidas pela Comissão de Di-
reitos Humanos, a pedido 
dos deputados Cristiano Sil-
veira (PT), Rogério Correia, 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB) 
e Geraldo Pimenta (PCdoB).

A Comissão de Educação, 
por sua vez, irá promover au-
diência sobre as condições de 
segurança nas escolas do Esta-
do. O requerimento é do de-
putado Celinho do Sinttrocel. 
Em sua justificativa, o parla-
mentar lembra o episódio re-
cente ocorrido na creche Gen-
te Inocente, em Janaúba (Nor-
te de Minas), quando um vigia 

ateou fogo no estabelecimen-
to, o que resultou em feridos 
graves e na morte de uma pro-
fessora e de várias crianças.

Já a construção do está-

dio que será construído pelo 
Clube Atlético Mineiro, em Be-
lo Horizonte, estará em pau-
ta em reunião da Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude.

Comissão de Minas e Energia quer discutir ações para anular os leilões

Luiz Santana

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 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 Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan 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 Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Discussão em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Campo-
lina para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. 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)

ALMG recebe projeto de suplementação 
orçamentária para o Tribunal de Justiça

Foi recebida pelo Plenário, na 
Reunião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel encami-
nhando o Projeto de Lei (PL) 
4.720/17, de sua autoria. A 
proposição autoriza a abertu-
ra de crédito adicional ao Or-
çamento do Estado em favor 
do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), até o valor 
de R$ 31 milhões.

De acordo com o gover-
nador, o crédito suplementar 
destina-se a cobrir despesas 
de pessoal e encargos sociais 
do TJMG, utilizando como fon-
te de recursos o excesso de ar-
recadação da receita de Re-
cursos para Cobertura do Défi-
cit Atuarial do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS).

Em contrapartida, o TJMG 
disponibilizará o mesmo valor 
à unidade orçamentária En-
cargos Gerais do Estado, da 
Secretaria de Estado de Fazen-
da. Esse remanejamento terá, 
como fonte orçamentária, os 
recursos ordinários.

O PL 4.720/17 será analisa-
do pela Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária.

Suspensão – Ao final da Re-
união Ordinária, o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) apre-
sentou três questões de ordem 
à Presidência da Assembleia, 
solicitando a suspensão de 
duas audiências públicas e uma 
visita que são objeto de reque-
rimentos aprovados pela Co-
missão de Direitos Humanos.

Na avaliação de Sargento 
Rodrigues e de outros deputa-

dos da oposição que assinaram 
as questões de ordem, a apro-
vação dos requerimentos fere 
o Regimento Interno, uma vez 
que eles tratam de questões 
atribuídas oficialmente a ou-
tras comissões parlamentares.

Os três requerimentos 
aprovados são de autoria do 
deputado Rogério Correia 
(PT). Um deles é para que se-
ja agendada audiência pública 

sobre o custo-aluno da área 
da educação no Estado. Ou-
tro é para realização de visita 
à Secretaria de Estado de Edu-
cação, com o intuito de que 
seja discutida a pauta de rei-
vindicações de servidores do 
setor. Já o terceiro é uma su-
gestão de audiência pública 
sobre as reparações aos da-
nos socioambientais causados 
pela mineradora Samarco.

O governador Fernando Pimentel encaminhou o projeto por meio de mensagem, recebida na Reunião Ordinária

Daniel Protzner

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 9 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Jaíba (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 8º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Pandiá Calógeras, de Belo Horizonte

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.689/15 (tur-
no único), do deputado Tony Carlos, que institui a Semana Estadual de 
Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose

9h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – visita ao 

Expominas, para participar da abertura da Semana Internacional do Café 
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 4.450/17 (1º turno), do governador, 
que institui o Sistema Estadual da Cultura, o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva

• Comissão de Cultura (Ouro Preto) – visita à Igreja Matriz de Santo An-
tônio, no distrito de Glaura, para debater soluções efetivas para a sua 
recuperação

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

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

recer sobre o PL 4.616/17 (1º turno), da Defensoria Pública, que dispõe 
sobre a revisão anual dos subsídios, vencimentos e proventos dos mem-
bros e servidores do órgão

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Iseib de Betim (Fis-

be)
14h15

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
receres sobre 93 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 3.807/16 (1º turno), do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, a 
qual consolida a legislação tributária do Estado 

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

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

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

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

narinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.449/16 (1º turno), 
do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a inserção de mensagem 
educativa em cardápios de bares, restaurantes lanchonetes e similares

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
debater, com a presença de convidados, soluções que protejam o con-
sumidor diante da existência de prazo de validade nos créditos de vale-
-transporte em vários municípios. Requerimento: deputado Felipe Attiê 

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

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Previdência privada
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (3/8) – 

Debate o conflito com a fauna silvestre urbana 
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – A mulher e a gravidez no cárcere 
 7h Zás – Dupla Ramon e Rozado 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Qualidade de vida do idoso
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões    
 12h Memória e Poder – Político e radialista Tancredo Naves
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia 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 – Qualidade de vida do idoso
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro  

 21h Assembleia Debate – Reforma política e Eleições 2018
 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.)
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)

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


