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Secretaria de Agricultura critica a
proposta de privatização da Ceasa

O secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Pedro Leitão, po-
sicionou-se contrariamente à 
privatização da CeasaMinas, 
se não houver transparên-
cia e diálogo com as partes 
interessadas. Ele se reuniu 
ontem com deputados da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria, que visitaram 
a secretaria, na Cidade Admi-
nistrativa. Representantes de 
funcionários da empresa e de 
pequenos produtores rurais 
acompanharam a visita e ma-
nifestaram preocupação com 
uma possível privatização.

“O governo de Minas não 
aceita decisões de cima para 
baixo, sem conversa, sem 
planejamento”, disse o secre-
tário. Ele ressaltou que o Es-
tado não foi consultado pelo 
governo federal, que inseriu 
a CeasaMinas no Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI), apresentado em agosto.

O secretário também lem-
brou que, no fim de 2017, vence 
o convênio de gestão compar-
tilhada da CeasaMinas cele-
brado entre os governos es-
tadual e federal. “Aceitamos 
renovar nas mesmas condi-
ções do contrato presente, 
sem dar ao governo federal 
autonomia para fazer essa 
privatização, pelo menos até 
termos mais informações”, 
explicou Pedro Leitão.

A insegurança do peque-
no produtor diante de uma 
eventual privatização foi des-
tacada pelo presidente da 
Associação dos Produtores 
de Hortifrutigranjeiros das 
Ceasas, Ladislau Jerônimo de 
Melo. A principal preocupa-
ção é com o destino do Mer-
cado Livre do Produtor (MLP). 
“Esse é um espaço com pro-
dutos de qualidade e preços 
baratos. Privatizando, vai ha-
ver desemprego”, disse o pre-
sidente da comissão, depu-

tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB). “Se privatizar, pode 
acabar com o MLP”, reforçou 
o deputado Nozinho (PDT).
Projeto – À tarde, em reunião 
na ALMG, a Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria deu 
parecer de 1º turno favorável 

ao Projeto de Lei 2.874/15, dos 
deputados Fabiano Tolentino 
(PPS) e Antonio Carlos Aran-
tes. A proposição altera a Lei 
19.476, de 2011, que dispõe 
sobre a habilitação sanitária 
de estabelecimento agroindus-
trial rural de pequeno porte.

Comissão discutiu a privatização com o secretário de Agricultura 

Ricardo Barbosa 

Demanda reprimida é desafio na educação

A Secretaria de Estado de 
Educação (SEE) deixou de exe-
cutar cerca de R$ 500 milhões 
de seu orçamento entre 2015 
e 2017, por causa da crise eco-

nômica. A maioria dos recur-
sos contingenciados tem rela-
ção com a infraestrutura física 
da rede de ensino. As infor-
mações são do diretor de Pla-

nejamento e Finanças da SEE, 
Silas Fagundes, um dos parti-
cipantes, ontem, da Discussão 
Participativa do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2017-2019 – Revisão 
2018, realizada pela ALMG. 
Foram discutidas ações para 
a educação e a cultura.

“A partir de 2018 há 
perspectivas de melhoras no 
cenário econômico, mas te-
remos que lidar também com 
demandas reprimidas desde 
2015”, acrescentou Fagundes.

Apesar da situação de dé-
ficit do Estado, foram mencio-
nados avanços na educação, 
vários deles graças à articula-
ção com outros órgãos e insti-
tuições, caso do Programa de 
Educação Integral, que atende 

atualmente 150 mil alunos, do 
total de 2,1 milhões de matri-
culados na rede estadual.
Cultura – O secretário-ad-
junto de Cultura, João Batis-
ta Miguel, destacou avanços 
em sua área, decorrentes da 
aprovação recente na ALMG 
do Plano Estadual de Cultura, 
bem como de emendas des-
tinando recursos ao Fundo 
Estadual de Cultura.

Os debates de ontem 
foram mediados pelo depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
que destacou o caráter de 
participação do evento.

A Discussão Participati-
va do PPAG prossegue hoje, 
em Belo Horizonte. Ama-
nhã, Montes Claros (Norte) 
recebe o evento.

 A cultura e a educação foram temas da discussão do PPAG, ontem

Clarissa Barçante
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Apae de Belo Horizonte reivindica a 
revisão de valores do convênio Casa Lar

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
de Belo Horizonte reivindicou 
ontem o reajuste do valor 
pago pelo governo do Estado 
para manutenção do convê-
nio Casa Lar. O tema foi discu-
tido em visita da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência à entidade, 
no Bairro Santa Tereza, na Re-
gião Leste da Capital.

O convênio Casa Lar foi 
firmado entre o governo do 
Estado e entidades conve-
niadas para abrigar adultos 
com deficiência provenien-
tes da extinta Febem (Funda-
ção Estadual para o Bem-Es-
tar do Menor). Atualmente, 
26 Apaes mantêm 42 Casas 
Lares em Minas, sendo res-
ponsáveis por 290 morado-

res. A Apae de BH administra 
oito delas.

A gerente das Casas La-
res de Belo Horizonte, Alina 
Braga, disse que o convênio 
paga R$ 1,6 mil por morador, 
sendo que, em Belo Hori-
zonte, por exemplo, o custo 
mensal é cerca de R$ 2,5 mil 
por pessoa. A presidente da 
Apae de BH, Judith Monteiro, 
acrescentou que a situação 
foi agravada com um recente 
atraso no repasse das parce-
las. Ela sugeriu como solução 
a inclusão do convênio nos 
recursos da Loteria Mineira.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de visita, deputado Duarte 
Bechir (PSD), afirmou que vai 
procurar o governo do Estado 
para discutir uma possível so-

lução para o problema. “Va-
mos dialogar para tentar con-
seguir o reajuste no convênio, 

o fim do atraso nos pagamen-
tos e a inclusão nos recursos 
da Loteria Mineira”, afirmou.

Deputado fez visita à Apae, ontem, em Belo Horizonte

 Guilherme Bergamini

Creche ligada à PM pode ser despejada

O presidente da Comissão 
de Segurança Pública, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), classificou como um 

“ato de crueldade” a ameaça 
de despejo do Centro Infantil 
Sargento Marizeth Cardoso 
da Mata (Cism). A instituição, 

que funciona nas dependên-
cias da Academia da Polícia 
Militar, no bairro Prado, em 
Belo Horizonte, foi visitada 
ontem pela comissão.

Os deputados Sargento 
Rodrigues e Coronel Piccinini 
(PSB) foram recebidos por pais 
e funcionários da creche, que 
relataram, emocionados, a im-
portância do trabalho desen-
volvido pela entidade e o re-
púdio à decisão de desalojá-la.

Segundo Sargento Rodri-
gues, a ordem de desocupação 
foi dada pelo comandante- 
-geral da PM, coronel Helbert 
Figueiró de Lourdes. “Vimos 
aqui pais chorando, tristes com 
essa decisão, que mais pare-
ce um ato de vingança para o 

qual ninguém sabe o porquê. 
Não há justificativa para essa 
covardia”, afirmou.

“É por amor a essa causa 
que vamos lutar pela manu-
tenção da creche”, acrescen-
tou o Coronel Piccinini.

Os problemas começa-
ram após um relatório de 
investigação preliminar (RIP), 
instaurado no âmbito da Aca-
demia da PM, concluir pelo 
fim das atividades da creche 
em virtude da falta de uma cer-
tidão negativa de débito. No 
centro da questão, está uma dí-
vida de cerca de R$ 300 mil, 
referente a INSS, FGTS e PIS. 
Esse problema já teria sido 
resolvido pela creche, segun-
do sua diretoria.

 Sarah Torres

Parlamentares ouviram pais de alunos e funcionários da creche

ALMG doa lenços a mulheres com câncer
Representantes de entidades 
que apoiam mulheres com 
câncer de mama receberam, 
ontem, a doação de 160 len-
ços arrecadados pela ALMG, 
na campanha Outubro Rosa, 
de prevenção à doença. O 
acessório é utilizado por mu-

lheres que estão em trata-
mento de quimioterapia, que 
frenquentemente resulta em 
queda de cabelos. As doações 
foram entregues em reunião 
da Comissão de Saúde.

A comissão também apro-
vou requerimentos de audiên- 

cias. Uma delas, a pedido do 
deputado Carlos Pimenta 
(PDT), para debater as formas 
de prevenção e combate ao 
câncer de próstata, como parte 
da campanha Novembro Azul.
Transporte – Outra comissão 
a se reunir para aprovar re-

querimentos foi a de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas. Os deputados pre-
tendem discutir, em audiência, 
a mudança na administração 
de radares em rodovias fede-
rais, por solicitação do depu-
tado Fred Costa (PEN).
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Restrição à publicidade de bebidas 
alcoólicas recebe apoio em audiência

O consumo de bebidas alcoó-
licas caiu nos países que res-
tringiram a publicidade des-
ses produtos. A informação é 
da professora da UFMG Ana 
Lúcia Godard, que participou 
ontem de audiência da Co-
missão de Prevenção e Com-
bate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas. Solicitada pelo presi-
dente da comissão, deputado 
Antônio Jorge (PPS), a reunião 
teve como objetivo debater o 
Projeto de Lei (PL) 4.729/17, 
de autoria dele, que proíbe a 
publicidade de bebidas alcoó-
licas no Estado.

Ana Godard apresentou 
um quadro sobre consumo de 
bebidas alcoólicas na França, 
na Itália e na Inglaterra. Nos 
dois primeiros, que adotaram 
legislação restritiva à publici-
dade, o consumo caiu pro-
gressivamente de 1964 a 
2014. Já no caso da Inglater-
ra, que não adotou nenhu-
ma medida, o uso de álcool 
cresceu significativamente no 
mesmo período.

Segundo a professora, 
13 estudos mundiais mos-
tram claramente uma as-
sociação do marketing das 
bebidas com o aumento do 
consumo por jovens.
Vítimas do álcool – Segundo 
o diretor técnico do Hospital 
João XXIII, Marcelo Lopes Ri-
beiro, o número de pessoas 
vitimadas pelo abuso de álcool 
tem crescido, especialmente 
entre os jovens. “Em 2008, 
tivemos redução de 25% no 
consumo, com a entrada em 

vigor da Lei Seca. Mas, de-
pois, a fiscalização foi afrou-
xando”, lamentou.

O presidente da Associa-
ção Nacional pela Restrição da 
Propaganda de Bebidas Alcoó-
licas, Lincoln Ferreira Lopes, 
avaliou que todo o dinheiro 
gerado pelo consumo de bebi-
das e pelos tributos cobrados 
torna-se pouco, comparado 
ao que se gasta no sistema de 
saúde com a recuperação dos 
viciados e o tratamento das 
doenças e dos traumas decor-
rentes do uso de álcool.

O deputado Antônio Jor-
ge lembrou que, no caso da 
legislação restritiva ao taba-
co, o Brasil avançou. “Fize-
mos o dever de casa direiti-
nho, ao tirar a propaganda 
de cigarro do rádio e da TV. 

Com isso, reduzimos em um 
terço o número de fumantes 
no País”, afirmou.

Já a Lei Federal 9.294, de 
1996, que buscava o mesmo 
efeito quanto às bebidas al-
coólicas, acabou sendo preju-
dicada pela influência do poder 
econômico, segundo ele. A lei 
prevê que os comerciais do 
produto só devem ser veicu-
lados à noite e não devem ser 
relacionados a sexo, esporte 
e bem-estar. Mas, para fins le-
gais, só foi considerada bebida 
alcoólica aquela com graduação 
acima de 13 graus, o que deixou 
de fora a cerveja e alguns vinhos.

“O fígado não difere uís-
que de cerveja, o que muda 
é só a velocidade com que a 
pessoa se embriaga”, decla-
rou Antônio Jorge.

Gilmar de Assis, promo-
tor do Centro de Apoio Ope-
racional das Promotorias de 
Defesa da Saúde, declarou 
apoio ao projeto do deputa-
do e afirmou que a lei federal 
é inconstitucional. 

Outros parlamentares ma-
nifestaram apoio à restrição 
da publicidade de bebidas al-
coólicas. Segundo o deputado 
Missionário Márcio Santiago 
(PR), a ingestão de bebida é 
a principal causa de morte de 
jovens de 15 a 20 anos.

“O lobby das empresas 
de cerveja no Congresso é 
imoral”, disse o deputado Leo 
Portela (PRB).

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) alertou para as pressões 
que virão da indústria de bebi-
das e da mídia. 

Na reunião, foi discutido projeto de lei que limita a propaganda de álcool em Minas Gerais

Reajuste da Defensoria passa em comissão
O Projeto de Lei (PL) 
4.616/17, da Defensoria Pú-
blica, recebeu ontem parecer 
favorável, em 1º turno, da 
Comissão de Administração 
Pública. O relator, deputa-
do João Magalhães (PMDB), 
opinou pela aprovação com a 
emenda nº 1, da Comissão de 
Constituição de Justiça (CCJ). 
O projeto segue agora para a 

Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.

O PL 4.616/17 determi-
na recomposição salarial de 
8,84% para os servidores da 
Defensoria Pública, retroa-
tivamente a 1º de maio de 
2017. A emenda nº 1 altera 
o texto para deixar claro que 
a revisão incidirá sobre os 
vencimentos básicos, e não 

sobre o padrão inicial remu-
neratório das carreiras.
CCJ – Outra comissão que 
analisou projetos foi a de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Receberam pareceres pela 
constitucionalidade o PL 
3.854/16, do deputado Gil 
Pereira (PP), que obriga a 
disponibilização de produ-
tos da agricultura familiar 

nos supermercados, o PL 
3.119/15, do deputado Fe-
lipe Attiê (PTB), que insti-
tui a Política Estadual de 
Incentivo à Construção de 
Cisternas nas Propriedades 
Rurais, e o PL 3.888/16, do 
deputado Missionário Már-
cio Santiago (PR), que cria a 
Política Estadual de Monito-
ramento por Drones.

Guilherme Dardanhan 
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Presidência anula reuniões de comissões
A Presidência da ALMG co-
municou, na Reunião Ordiná-
ria de Plenário de ontem, a 
decisão de tornar sem efeito 
duas reuniões de comissões 
realizadas em outubro, em 
virtude do descumprimento 
de preceitos regimentais.

No dia 31 de outubro, os 
deputados Sargento Rodri-
gues (PDT) e Gustavo Corrêa 

(DEM) e a deputada Rosânge-
la Reis (Pros) formularam, em 
Plenário, questão de ordem 
sobre o quórum de abertura 
da reunião da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização realizada no dia 4 
do mesmo mês, uma vez que 
dois dos três membros efeti-
vos presentes trajavam ves-
timentas inadequadas. Isso 

fere o artigo 151 do Regimen-
to Interno.

O deputado Gustavo Va-
ladares (PSDB) apresentou 
outra questão de ordem na 
Reunião de Plenário do dia 
31. Ele solicitou a anulação 
de reunião da comissão es-
pecial criada para analisar 
indicações do governador 
para o Conselho Estadual de 

Educação (CEE), que ocorreu 
também no dia 31, porque 
a reunião foi aberta com a 
presença de apenas dois de-
putados, em desobediência 
ao parágrafo 2º do artigo 
125 do Regimento Interno. O 
quórum mínimo seria de três 
parlamentares.

A Presidência considerou 
procedentes os pedidos.

ORADORES

Assistência social
O deputado André Quintão 
(PT) demonstrou preocupação 
com os cortes orçamentários 
na área de assistência social. 
Segundo ele, apenas entre 
2016 e 2017, o governo fede-
ral deixou de repassar R$ 1,75 
bilhão a estados e municípios 
para o financiamento do Siste-
ma Único de Assistência Social 

(Suas). Ainda de acordo com 
Quintão, a proposta de orça-
mento para o ano prevê uma 
redução de mais de R$ 1,5 bi-
lhão para o setor. Segundo o 
deputado, está em curso um 
processo de desmonte das po-
líticas públicas, com a entrada 
em vigor da Emenda Consti-
tucional 95, de 2016, que res-
tringe os gastos federais por 20 

anos, e a aprovação da refor-
ma trabalhista e da Lei da Ter-
ceirização (Lei Federal 13.429, 
de 2017). André Quintão tam-
bém abordou o investimento 
na área de segurança pública 
em Minas Gerais. Ele informou 
que, de 2014 a 2016, houve 
um aumento de aproximada-
mente R$ 4 bilhões nas verbas 
destinadas ao setor. 

Municípios
A situação financeira dos mu-
nicípios mineiros foi aborda-
da pelo deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB). Ele afirmou 
ter presenciado, em encon-
tro da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), queixas 
sobre atrasos nos repasses do 
governo do Estado relativos ao 
ICMS, às multas de trânsito, ao 

transporte escolar e ao setor 
de saúde. O deputado também 
criticou a atuação da comissão 
criada pela ALMG para discutir 
o ressarcimento das perdas 
ocasionadas pela Lei Kandir 
(Lei Complementar Federal 
87, de 1996). Para Mourão, os 
membros da comissão estão 
mais preocupados em percor-
rer Minas Gerais para usar o 

acerto de contas com a União 
como justificativa para a falta 
de investimentos do governo. 
No entender do parlamentar, 
a Assembleia deveria procu-
rar envolver outros estados na 
mobilização pela renegociação 
da dívida com a União, ainda 
mais tendo em vista que não 
há consenso nem mesmo so-
bre o valor desse passivo.

Reforma trabalhista
O deputado Rogério Correia 
(PT) lembrou que entidades 
sindicais e movimentos so-
ciais criticaram, em entrevista 
coletiva realizada ontem na 
Sala de Imprensa da ALMG, 
a entrada em vigor da nova 
lei trabalhista, amanhã (10). 
Segundo Rogério Correia, a 
reforma da legislação retirou 

diversos direitos dos trabalha-
dores válidos desde o gover-
no de Getúlio Vargas. Para o 
deputado, a maior perda está 
relacionada ao negociado pre-
valecer sobre o legislado, o 
que, na sua opinião, vai acar-
retar a demissão de emprega-
dos que, durante negociações 
com os patrões, não aceita-
rem piores condições de tra-

balho. Outros pontos da refor-
ma criticados pelo deputado 
foram alterações na jornada 
de trabalho e a possibilidade 
de vínculos parciais entre fun-
cionários e empresas. Rogério 
Correia ainda criticou o leilão 
de áreas do pré-sal. Para ele, 
o governo federal está abrin-
do mão de uma riqueza que 
poderia render R$ 1 trilhão.

Bebidas alcoólicas
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) informou que proto-
colou projeto de lei para a 
regulação da propaganda de 
bebidas alcoólicas no Estado. 
O parlamentar ressaltou que, 
apesar de a Lei Federal 9.294, 
de 1996, ter regrado a publici-
dade de substâncias nocivas, 
por influência do poder econô-

mico, a cerveja foi excluída do 
rol de bebidas submetidas às 
proibições previstas. Antônio 
Jorge destacou que pesquisas 
recentes apontam que os jo-
vens brasileiros bebem cada 
vez mais e de forma mais pre-
coce. No seu entender, esse 
não é um fenômeno espontâ-
neo, e sim fruto do esforço da 
indústria para vender a cerveja 

como um produto sem riscos 
para a saúde. Ele ponderou 
que há precedentes jurídicos 
para que o Estado estabeleça 
um regramento sobre a maté-
ria, tendo em vista que cabe 
ao Parlamento estadual legis-
lar de forma complementar 
em questões que envolvem a 
saúde da população e a defe-
sa do consumidor.
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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 Morei-
ra 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. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figuei-
ró Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo 
Menicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

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

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Desenvolvimento do artesanato passa
por pontos de venda e acesso a crédito

Faltam pontos de venda e 
acesso a crédito para que o 
artesanato se desenvolva em 
Minas Gerais. Foi essa uma 
das principais conclusões dos 
participantes de audiência da 
Comissão de Cultura que dis-
cutiu ontem o assunto. Segun-
do o governo do Estado, esse 
quadro pode mudar, com o 
lançamento do Plano de De-
senvolvimento do Artesanato, 
previsto para março de 2018.

O plano foi anunciado por 
Thiago de Souza, referência do 
artesanato na Secretaria Extra-
ordinária de Desenvolvimento 
Integrado e Fóruns Regionais. 
Segundo ele, um esboço do 
texto já foi encomendado. En-
tre outras ações, o plano pre-
vê um portal de informações 
com uma loja virtual, na qual 
os artesãos poderão fazer a 
venda direta de seus produ-
tos. A expectativa é de que o 
portal de vendas amenize o 
gargalo da comercialização. 

Mesmo enfrentando obs-
táculos, não só em Minas, mas 
em todo o País, o artesanato 
responde por 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
Os 8,5 milhões de artesãos 
movimentam R$ 50 bilhões 
por ano, segundo dados apre-
sentados pelo deputado Glay-
con Franco (PV), autor do re-
querimento de audiência. Em 
Minas, de acordo com o par-

lamentar, são mais de 300 mil 
artesãos, com movimento de 
R$ 2,2 bilhões.

“Temos de estimular essa 
forma de economia criativa, 
com ferramentas para o arte-
são produzir mais e comercia-
lizar”, afirmou Glaycon Franco. 

O deputado Bosco (Avan-
te), presidente da comissão, 
salientou que o segmento, 
além de movimentar a eco-
nomia, mantém viva a histó-
ria do Estado. “É uma indús-
tria que não polui e que, mui-
tas vezes, ainda reaproveita 
materiais que seriam descar-
tados”, acrescentou. 

A manutenção da história 
do Estado, citada pelo depu-
tado Bosco, foi objeto de uma 
demanda do presidente do 
Centro de Artesanato Mineiro 
(Ceart), Luiz Augusto Pianetti. 
Ele lembrou a necessidade de 
valorização dos mestres e dos 
saberes. “O Estado poderia 
ter uma escola que centrali-
zasse esses saberes e também 
o conhecimento acadêmico 
sobre o artesanato”, sugeriu. 

Outro ponto destacado 
por Pianetti foi a dificuldade de 
acesso ao crédito, uma vez que 
o artesão não tem carteira assi-
nada ou comprovação de renda. 

Secretários municipais de 
cultura da Região Central de 
Minas destacaram outras de-
mandas. “Os sistemas de finan-
ciamento de cultura não con-
templam o artesão. Precisamos 
de um edital específico”, propôs 
o secretário de Conselheiro La-
faiete, José Geraldo de Almeida.

O secretário-adjunto de 
Estado de Cultura, João Ba-
tista Miguel, informou que, a 
partir do próximo ano, o Fun-
do Estadual de Cultura (FEC) 
deverá ampliar os recursos 
dos atuais R$ 10 milhões 
para R$ 40 milhões e passar a 
atender pessoas físicas.

Em reunião da Comissão de Cultura, governo do Estado anunciou Plano de Desenvolvimento do Artesanato 

 Daniel Protzner
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ORDEM DO DIA (cont.)

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como a noite

8h45
• Discussão Participativa do PPAG – Revisão para 2018 (Auditório da Escola 

do Legislativo)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Alaíde Lisboa 
de Oliveira, de Belo Horizonte

• I Feira Mineira das Mulheres do Campo (Espaço Democrático José Apare-
cido) – cessão de espaço

9h30
• Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
10 horas

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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 
deputado Agostinho Patrus Filho, que dispõe sobre a destinação de 
habitações em caráter prioritário

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

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 
debater, com a presença de convidados, a situação das universidades e 
institutos federais. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

18 horas
• Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Auditório José Alencar) – receber os relatórios com as suges-
tões populares sobre o PPAG. Requerimento: deputado Doutor Jean 
Freire

19 horas
• Lançamento do livro Casos, risos e vida, de Genebaldo Freire Dias (Teatro) 

– cessão de espaço

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama (reprise) – Doenças do coração
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública 31/8 – Debater os impactos 

decorrentes da concessão, pela prefeitura de Nova Lima, de 
alvará de construção em terrenos no Vale do Sereno onde já 
existem edifícios 

 4h Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas Gerais

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Poeta e escritor Affonso Romano de 

Sant’Anna
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Escrita redentora
 9h Brasil Eleitor
 9h30 Assembleia ao Vivo – Comissões
 12h Assembleia Debate – Trabalho escravo 

 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 Assembleia ao vivo – Comissões
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Escrita redentora
 20h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho
 20h30 Propaganda política 
20h40 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Es-
cobar Guimarães para o Conselho Estadual de Educação. Votação 
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 
Executivo a conceder anistia a servidores da educação que parti-
ciparam 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


