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Comissão da ALMG visita igreja de
Glaura e Iphan anuncia restauração

Deputados defendem preservação do patrimônio
História – A Igreja de Santo 
Antônio foi erguida entre 1757 
e 1764, em substituição a uma 
antiga igreja de madeira. É 
uma construção em pedra, 
com duas torres quadrangula-
res e janelas sineiras. Interna-
mente, possui três retábulos 
originários da antiga capela 
que apresentam trabalho de 
talha da primeira fase do Bar-
roco mineiro.

Ventura de Miranda Júnior 
lembrou que, em 2016, a 
comunidade fez um abaixo
-assinado e, desde então, 
o Ministério Público vem 
monitorando a situação do 
templo. Ele disse que pe-
quenas obras feitas pela 
própria comunidade foram 
fundamentais para ajudar a 
manter a estabilidade física 
da igreja.

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) afirmou que 
há muitos anos luta junto à 
população local pela reforma 
da Matriz de Santo Antônio. 
Para ele, todo o cuidado que 
a igreja recebeu até hoje foi 
por conta da atuação da co-
munidade, pois o governo 
não destinou recursos para a 
sua  manutenção.

O promotor Domingos 

O presidente da comissão 
e autor do requerimento, 
deputado Bosco (Avante), 
lembrou a importância da 
preservação do patrimônio 
histórico de Minas Gerais. 
“Cabe à nossa geração lutar 
e batalhar junto aos órgãos 
competentes para que esse 
patrimônio construído há 
mais de 250 anos seja preser-
vado”, apontou.

Clarissa Barçante

Deputados visitaram a Matriz de Santo Antônio, situada em distrito de Ouro Preto, que está interditada

tônio é prioridade para o mu-
nicípio. “É preciso uma res-
tauração completa”, afirmou. 
Para ele, a igreja tem grande 
importância histórica e signifi-
cado na vida de cada morador 
da comunidade de Glaura.

A representante da Se-
cretaria de Estado de Cultura, 
Júlia Mitraut, afirmou que o 
governo está empenhado em 
buscar mais recursos para a 
reforma da Matriz de Santo 
Antônio e de outras igrejas 
mineiras.

sos já anunciados devem ser 
utilizados para a realização 
das obras na estrutura e de 
drenagem profunda. Ela afir-
mou que, após a conclusão 
dos outros projetos, devem 
ser solicitados mais R$ 6 mi-
lhões para a finalização da 
restauração do templo.
Urgência – O prefeito de Ouro 
Preto, Júlio Ernesto de Gram-
mont Machado de Araújo, 
defendeu uma intervenção 
urgente e garantiu que a re-
forma da Matriz de Santo An-

bora Queiroz, destacou que 
há um empenho, tanto da 
Prefeitura quanto do Iphan, 
para a restauração. Segundo 
ela, os projetos estrutural, 
arquitetônico, de drenagem 
profunda e de proteção de 
descargas atmosféricas já 
estão prontos e aprovados, 
faltando apenas a aprova-
ção dos projetos elétrico 
e de proteção e combate a 
 incêndios.

Contudo, segundo Ro-
sângela Guimarães, os recur-

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) vai destinar cerca de 
R$ 1 milhão para obras emer-
genciais na Igreja Matriz de 
Santo Antônio, localizada no 
distrito de Glaura, em Ouro 
Preto (Central). O anúncio foi 
feito ontem durante visita da 
Comissão de Cultura da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) ao local.

A igreja é datada da se-
gunda metade do século XVIII 
e tombada pelo Iphan. Ela en-
contra-se interditada desde 
24 junho do ano passado devi-
do a rachaduras em sua estru-
tura. A portada está escorada 
em toras de madeira para aju-
dar na sua sustentação.

A chefe de gabinete do 
Iphan, Rosângela Guimarães, 
explicou que a restauração 
da Matriz de Santo Antônio 
está prevista, desde 2013, no 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) das Cida-
des Históricas. Segundo ela, 
os recursos anunciados pro-
vêm da iniciativa privada e 
devem ser repassados ainda 
em 2017 à Prefeitura de Ou-
ro Preto, que será responsá-
vel pela realização das obras 
emergenciais na igreja.

A coordenadora do PAC 
das Cidades Históricas, Dé-
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Parlamentares vão à abertura da Semana
Internacional do Café, no Expominas

PL sobre álcool e direção pode ser alterado
mover adequações relativas à 
técnica legislativa e suprimir o 
artigo 2º do texto original. Esse 
é o dispositivo que determina 
a fixação de cartaz relativo ao 
serviço de transporte. O rela-
tor considerou a providência 
desnecessária, tendo em vista 
que atualmente há várias op-
ções de serviços que podem 
ser solicitados pelo celular.

Outra determinação do 
projeto é que os estabeleci-
mentos fixem cartazes, de for-
ma visível, com a mesma ex-
pressão educativa, além de nú-
mero de telefone de serviço de 
transporte para que o cliente 
possa solicitá-lo, se necessário.

O relator do projeto, depu-
tado Dilzon Melo (PTB), apre-
sentou o substitutivo para pro-

Outras Drogas.
A matéria obriga a inser-

ção da frase de advertência 
“Se beber, não dirija. Vamos 
preservar a vida” em cardá-
pios e panfletos dos esta-
belecimentos que vendem 
bebidas alcoólicas. As frases 
deverão ser impressas em lo-
cal visível e em cor diferente 
do restante do texto.

O Projeto de Lei (PL) 3.449/16,  
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que trata de campanha 
educativa sobre os perigos 
de se associar a direção de 
veículos ao uso de bebidas al-
coólicas, recebeu ontem pa-
recer favorável de 1º turno, 
na forma do substitutivo nº 
1, na Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 

Guilherme Bergamini

Os deputados da Comissão de Agropecuária reforçaram o protagonismo da ALMG na defesa da cafeicultura

de amônia que seria construí-
da no município de Uberaba 
(Triân gulo Mineiro), a Comis-
são de Agropecuária aprovou, 
também ontem, requerimen-
to de audiência pública a ser 
realizada em conjunto com a 
Comissão de Minas e Energia.

O autor do requerimento, 
Antonio Carlos Arantes, des-
tacou que é preciso impedir 
a realização do leilão eletrôni-
co, que está previsto para ser 
realizado nos dias 21, 22 e 23 
de novembro deste ano. Além 
disso, falou sobre a necessi-
dade de concluir as obras da 
planta de amônia, que foram 
interrompidas em 2015.

tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), também destacou a 
necessidade de investimento 
na qualificação do café para 
que se torne um produto dife-
renciado no mercado brasilei-
ro e mundial. “Tivemos avan-
ços nos últimos dez anos. O 
setor vai bem, mas é preciso 
valorizar cada vez mais o pro-
dutor rural”, salientou.

A 5ª Semana Internacio-
nal do Café vai até a próxima 
sexta-feira (27) e tem a ex-
pectativa de receber cerca de 
15 mil participantes.
Uberaba – Para debater o 
leilão de equipamentos da 
Petrobras referente à planta 

cionou em 2005. Na época, de 
acordo com ele, o Parlamento 
mineiro já defendia muitas das 
ações que, hoje, o governo do 
Estado vem promovendo.

Para ele, Minas Gerais es-
tá na vanguarda, uma vez que 
conta com programas iné-
ditos no Brasil e no exterior. 
“A Assembleia tem um papel 
importante no crescimento 
do setor cafeeiro por meio 
da construção de propostas, 
em especial as que tratam da 
redução da carga tributária 
e da geração de emprego e 
renda”, disse.

O presidente da Comis-
são de Agropecuária, depu-

A importância da qualificação 
do café mineiro foi destacada 
pelo governador Fernando Pi-
mentel na abertura da 5ª Se-
mana Internacional do Café, 
realizada no Expominas, em 
Belo Horizonte, na manhã de 
ontem. O evento recebeu pro-
dutores, entidades de classe 
e deputados da Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG).

De acordo com o gover-
nador, o investimento no se-
tor é importante porque o 
Estado é líder na produção 
nacional de café. Para ele, o 
segmento, que já foi menos-
prezado em outros tempos, 
é, atualmente, a principal 
fonte de oportunidades de 
negócio para Minas Gerais. 
No evento, ele recebeu ho-
menagens de entidades de 
classe pelos serviços presta-
dos à cafeicultura.

O presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Estado (Faemg), Roberto 
Simões, reforçou as palavras 
de Fernando Pimentel. Se-
gundo ele, ao fechar o ano de 
2017 com um total de 24 mi-
lhões de sacas, o café mineiro 
representará 54% da produ-
ção no País.
ALMG – O deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), que re-
presentou o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), lembrou que 
foi relator da Comissão Espe-
cial da Cafeicultura, que fun-
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Comissão do Consumidor quer apurar
perda de crédito no vale-transporte

Deputados recomendam mudança no sistema
Para ele, no entanto, quando 
se cria validade para o cartão 
de transporte, que tem di-
nheiro do contribuinte, está 
ocorrendo um roubo, seme-
lhante à retirada de algum va-
lor em uma conta-corrente. 
“O usuário deposita o valor 
no cartão por facilidade, para 
agilizar a cobrança, evitar tro-
co”, justificou.

João Leite também criti-
cou a relação desigual do Es-
tado com o cidadão e a cultu-
ra inflacionária do País. “Não 
importa se são centavos. O di-
nheiro tem que ser devolvido 
para quem pagou”, defendeu.
Roubo – O Procon Assembleia 
não tem reclamações sobre o 
assunto, conforme explicou o 
assessor jurídico Pedro Baêta. 

dutos”, observou Attiê.
Para ele, o argumento 

da redução da passagem é o 
mesmo apresentado quando 
houve a mudança nas regras 
de bagagem das companhias 
aéreas. “Não houve redução. 
As planilhas de custo não 
são um ponto forte no Brasil,   
país da contabilidade criati-
va”, ironizou.

Os deputados Felipe At-
tiê e João Leite (PSDB) defen-
deram mudanças no sistema 
de forma que os valores não 
gastos sejam revertidos para 
usuários e empresas. “Basta 
uma adaptação de software 
para fazer essa contabilidade. 
O gasto das empresas com o 
transporte dos funcionários 
se reflete no preço dos pro-

Sarah Torres

Os deputados pretendem acionar o MP para apurar retenção de valores não utilizados

valor destinado ao transpor-
te dos funcionários, a partir 
das sobras de cada um, sem 
ter que repor a totalidade no 
mês seguinte.
RMBH – Sobre o problema 
na RMBH, a assessora jurídi-
ca do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros 
Metropolitano (Sintram), An-
na Carolina Maseo, afirmou 
que os créditos na Grande 
BH podem ser renovados 
constantemente, sem que 
haja perdas para empresas e 
usuários.

sivo, mas, quando dividido 
pelos cerca de 2,6 milhões 
de cartões, deu um resultado 
per capita de R$ 2,29. A mé-
dia mensal, segundo ele, é de 
R$ 0,04 e vem caindo.

Essas sobras, de acordo 
com o gerente, são corrigidas 
e consideradas como crédi-
to no momento do encontro 
de contas com as empresas 
para reajuste das tarifas, o 
que resulta em um menor 
reajuste. Ele afirmou que a 
empresa pode apenas fazer 
o complemento mensal do 

o resíduo. Esse valor é im-
portante para as empresas e 
pertence a elas e ao funcio-
nário, que investe 6% de seu 
salário”, pontuou.
Sobras – Nos últimos 12 me-
ses completados em junho, 
os créditos vencidos no sis-
tema de transporte de BH 
chegaram a R$ 5,9 milhões, 
segundo dados apresentados 
pela BHTrans. O gerente de 
Controle, Estudos Tarifários 
e Tecnologia da empresa, 
Adilson Elpídio Daros, avaliou 
que o montante foi expres-

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) vai 
acionar o Ministério Público 
do Estado para que esclare-
ça as regras do vale-trans-
porte usado nos sistemas 
públicos de Belo Horizonte 
e da Região Metropolitana e 
tome providências quanto a 
elas. Na Capital, os créditos 
valem por um ano e, depois 
desse prazo, são destinados 
ao próprio sistema, sem de-
volução aos usuários ou em-
presas que adquiriram tais 
créditos.

O assunto pautou on-
tem audiência da comissão, 
a requerimento de seu presi-
dente, deputado Felipe Attiê 
(PTB), que salientou a impor-
tância da mobilidade urbana 
e das solicitações para que a 
comissão apurasse o caso. “O 
dinheiro é do consumidor ou 
da empresa que adquiriu os 
vales para os funcionários”, 
opinou o parlamentar. O pro-
blema, segundo ele, ocorre 
também em outros municí-
pios mineiros.

O gerente institucional 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Belo Horizonte (CDL-
-BH), Edilson Cruz, enfatizou 
que as microempresas, com 
quatro ou cinco funcionários, 
gastam cerca de R$ 1.100 
por mês com transporte, en-
quanto as grandes chegam 
a despender R$ 25 mil. “Po-
demos revalidar os créditos, 
mas, após um ano, perdemos 
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Emenda ao Orçamento terá prazo maior

Projeto de revisão de vencimentos
da Defensoria recebe aval da CCJ

O PL 4.616/17 determina revisão para servidores e membros da Defensoria Pública

Daniel Protzner

xima semana acontece a dis-
cussão ampliada, em BH, e será 
realizada ainda outra audiência 
em Montes Claros (Norte), no 
próximo dia 10 de novembro.
Comissão – Outra decisão da 
Presidência diz respeito à anu-
lação da reunião da Comissão 
de Direitos Humanos realiza-
da na última terça-feira (24), 
por falta de pressupostos re-
gimentais, e de todos os atos 
nela praticados.

será votado no Plenário em 
turno único.

Já o PL 4.665/17 também 
foi encaminhado à FFO amplia-
da. A tramitação é acompanha-
da do processo participativo 
realizado em conjunto pela 
sociedade, pelos deputados e 
pelos gestores do governo em 
audiências públicas. Esse traba-
lho já está em andamento, com 
duas audiências já realizadas 
no interior do Estado. Na pró-

de líderes, foi lida na Reunião 
Ordinária de Plenário desta 
quarta-feira (25/10/17).

Recebido pelo Plenário no 
último dia 3, o projeto do Orça-
mento foi encaminhado à Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO), 
ampliada com membros das 
demais comissões permanen-
tes, para receber parecer após 
a apresentação de emendas 
pelos parlamentares. Depois 

Foi prorrogado até o dia 28 de 
novembro o prazo para apre-
sentação de emendas aos 
Projetos de Lei (PLs) 4.665/17, 
que trata da revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019; e 
4.666/17, que contém o Orça-
mento do Estado para 2018.

A decisão da Presidência 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) com es-
se teor, que acata um acordo 

são de Segurança Pública da 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo. A finalidade é discutir 
ações de interesse dos dois 
estados no combate à crimi-
nalidade.

Por fim, debater a ado-
ção de políticas públicas efe-
tivas para o combate à cri-
minalidade em Bom Sucesso 
(Centro-Oeste) é o objetivo 
de reunião solicitada por Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB).

Já a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, atendendo a re-
querimento de Rogério Cor-
reia e André Quintão, ambos 
do PT, vai debater a situação 
das nascentes de Suzana, na 
Serra da Moeda, em Bruma-
dinho (RMBH).

BPM. O mesmo parlamentar, 
em conjunto com João Leite 
 (PSDB), solicita audiência pa-
ra entregar diplomas referen-
tes a votos de congratulações 
concedidos a policiais.

Já Cabo Júlio (PMDB) 
propõe audiência com a pre-
sença do secretário de Estado 
de Fazenda, José Afonso Bi-
calho, para explicar o atraso 
nos repasses ao Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM).

Também foi aprovada 
uma visita às unidades pri-
sionais do Triângulo Mineiro, 
em requerimento assinado 
por Sargento Rodrigues e 
João Leite. Ambos, em con-
junto com Dilzon Melo (PTB), 
propõe ainda visita à Comis-

Comissão de Administração 
Pública, atendendo a requeri-
mento de Arnaldo Silva (PR).

Já a Comissão de Segu-
rança Pública quer debater, 
entre outros assuntos, irre-
gularidades que constatou 
durante visita à 6ª Companhia 
da PM. Foi aprovada a con-
vocação dos comandantes da 
companhia, major Renato Sal-
gado Cintra Gil, e do 1º BPM, 
tenente-coronel Eduardo Fe-
lisberto Alves. O requerimen-
to é do presidente da comis-
são, Sargento Rodrigues.

Também a pedido de Sar-
gento Rodrigues serão deba-
tidas as condições de traba-
lho a que estão submetidos 
os policiais que trabalham 
na 117ª Companhia do 9º 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou ontem 
parecer pela legalidade do PL 
4.616/17, da Defensoria Públi-
ca. A matéria trata da revisão 
anual dos subsídios, venci-
mentos e proventos dos mem-
bros e servidores do órgão.

O relator, deputado Isau-
ro Calais (PMDB), apresentou 
a emenda nº 1, que promove 
uma adequação técnica ao ar-
tigo 2º do projeto original. O 
objetivo é deixar claro que a 
revisão incidirá sobre os ven-
cimentos básicos, e não sobre 
o padrão inicial remuneratório 
das carreiras de auxiliar admi-
nistrativo, assistente adminis-
trativo e gestor. Agora, o proje-
to, que prevê revisão de 8,84% 
retroativa a 1º de maio de 
2017, pode seguir para análise 
da Comissão de Administração 
Pública, em 1º turno.

Os parlamentares enfati-
zaram o trabalho realizado pe-
lo órgão, entre os quais o presi-
dente da CCJ, Leonídio Bouças 
(PMDB). Ele ressaltou que, ao 
longo dos anos, a ALMG tem 
trabalhado para que a Defen-
soria Pública ganhe novo status 
para seu bom funcionamento.
Outras comissões – Outras três 
comissões aprovaram ontem 
requerimentos para a realiza-
ção de audiências e visitas. A 
situação do presídio de Frutal 
(Triângulo), superlotado e mal 
localizado, será discutida pela 

PLENÁRIO
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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 Figuei-
ró Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno 
único

ORADORES

Copasa
Críticas à Copasa foram fei-
tas pelo deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), que 
lembrou audiência na última 
segunda (23), na qual municí-
pios reclamaram dos serviços 
prestados pela empresa. “A 
Copasa tem prestado um des-
serviço aos mineiros. Vende 
água e tratamento de esgoto 
caros aos cidadãos e não en-

trega os serviços a contento”, 
lamentou. Ele citou exemplos 
de municípios que assinaram 
contrato com a Copasa pa-
ra tratamento de esgoto há 
anos e a empresa não cumpre 
o previsto. Por isso, está de-
nunciando a Copasa à agên-
cia reguladora e ao Ministé-
rio Público. Arantes abordou 
ainda prejuízos enfrentados 
pelos produtores de leite no 

Brasil, segundo ele uma ca-
tegoria bastante sacrificada. 
Em aparte, Gustavo Valadares 
(PSDB) reclamou do retorno 
dos voos de grande porte ao 
Aeroporto da Pampulha, con-
forme portaria divulgada na 
última terça (24), no que foi 
apoiado por Arantes. Bonifá-
cio Mourão (PSDB) parabe-
nizou Arantes pela audiência 
sobre a Copasa.

Executivo
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) criticou na tribuna o 
governador Fernando Pimen-
tel. Segundo o parlamentar, 
os cidadãos mineiros estão 
sendo iludidos, pois Pimen-
tel teria prometido durante a 
campanha que Minas se tor-
naria um canteiro de obras, 
mas agora diz que não tem 
dinheiro. Ele cobrou do go-

verno de Minas que pague 
os R$ 2,6 milhões que seriam 
devidos aos municípios refe-
rentes a repasses na área da 
saúde. E acrescentou que o 
bloco de oposição vai proto-
colar uma ação exigindo que 
o Executivo repasse o valor 
de ICMS devido aos municí-
pios. “Enquanto isso, Pimen-
tel tem se preocupado em 
fazer marketing, com a cara-

vana do blá-blá-blá”, afirma 
Corrêa. Em aparte, o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
disse que tem sido abordado 
por servidores estaduais que 
perguntam quando acabará o 
atraso no pagamento dos sa-
lários e quando receberão as 
perdas inflacionárias. “Digo a 
eles que não vejo nenhuma 
esperança de resolver essas 
questões”, afirmou.

Saúde
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) anunciou que, com 
outros deputados da Comis-
são de Saúde, apresentou o 
Projeto de Lei (PL) 4.241/17. 
A proposição prevê que, pa-
ra fins orçamentários e para 
cômputo do mínimo consti-
tucional na saúde, os restos 
a pagar não poderão ultra-
passar 15%. Segundo ele, a 

proposta busca coibir prática 
do governo do Estado de não 
cumprir o que prevê o Orça-
mento e, ao fim do exercício, 
lançar os valores não reali-
zados na rubrica “restos a 
pagar”. Ele completou que o 
PL segue os moldes da Lei do 
Fundeb, que prevê essa limi-
tação. “Trata-se de um pro-
jeto simples, mas que, se for 
aprovado, representará um 

incremento de, no mínimo, 
R$ 2 bilhões na saúde”, refor-
çou. Ele lembrou a evolução 
das leis com  a destinação de 
recursos para a saúde e disse 
que, após anos de luta, corre-
-se o risco de ter valores mais 
baixos na área, se não forem 
limitados os restos a pagar. 
Em aparte, Bonifácio Mourão 
afirmou que o projeto terá 
seu apoio.

Hospital
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) afirmou ter visto 
com bons olhos os cerca de 
R$ 39 milhões colocados no 
Orçamento do Estado para 
concluir as obras do hospi-
tal regional de Governador 
Valadares (Rio Doce). Além 
disso, outros R$ 4,4 milhões 
teriam sido garantidos para 
ampliar o acesso à unida-

de. “O hospital vai atender 
276 municípios das supe-
rintendências regionais de 
Valadares e Coronel Fabri-
ciano e é destinado a aten-
der pequena, média e alta 
complexidades”, destacou. 
“No Orçamento de 2015 
para 2016, foram colocados 
R$ 25 milhões, só que não 
foi cumprido. Espero que no 
próximo ano o governador 

cumpra”, cobrou. Em aparte, 
o deputado Gustavo Corrêa 
concordou que o hospital 
trará grande benefícios. Por 
outro lado, anunciou que 
a oposição ficará vigilante 
quanto ao cumprimento do 
Orçamento. “Espero que o 
governador priorize ações 
importantes como essa de 
Valadares e de outros hospi-
tais regionais”, declarou.
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ACONtECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-
dados, o Dia Mundial do AVC. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – dis-
cutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório José Alencar) – de-

bater, com a presença de convidados, a crise na cadeia do leite. Requeri-
mento: deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Gustavo 
Santana

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Pitágoras, de 
Betim

• Assembleia Geral do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plena-

rinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.622/15 (1º turno), do 
Agostinho Patrus Filho, que dispõe sobre a destinação de unidades habi-
tacionais em caráter prioritário

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, a implementação de parceria público-privada na Fundação Eze-
quiel Dias, para a gestão de suas unidades fabris. Requerimento: depu-
tados Rogério Correia, Carlos Pimenta, Antonio Carlos Arantes e Doutor 
Jean Freire

• Comissões Extraordinária de Proteção dos Animais e de Direitos Huma-
nos (Auditório SE) – debater, com a presença de convidados, o uso das 
charretes como atrativo turístico em municípios do Estado. Requerimen-
to: deputado Noraldino Júnior

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)

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

tv ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Qualidade de vida do idoso
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (4/7) – Debate o Fundo de Apoio 

ao Trabalhador – Funrural 
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político e radialista Tancredo Naves 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Incêndios florestais 
 9h Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antonio Gameiro e Wladimir Dias 
 9h45 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Assembleia Debate – Crise nas universidades 
 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 Memória e Poder – Político e radialista Tancredo Naves
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Incêndios florestais 
 20h Geração – Jovens cientistas
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 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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