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ALMG abre hoje encontro sobre drogas
Começa hoje (16), às 19 

horas, no Plenário, o Encontro 
Internacional Descriminaliza-
ção das Drogas, uma iniciativa 
inédita da Assembleia de Mi-
nas. O evento, que também 
terá programação amanhã 
(17), das 8h30 às 17 horas, é 
aberto ao público. As inscri-

ções podem ser feitas ainda 
hoje, gratuitamente, no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

O encontro é realizado 
pela Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas, a reque-
rimento de seu presiden-
te, deputado Antônio Jorge 

(PPS). Após a abertura, ha-
verá palestra magna do pre-
sidente do Conselho de Cri-
minologia e Política Peni-
tenciária de Minas, desem-
bargador Alexandre Victor 
de Carvalho.

Amanhã, uma das me-
sas temáticas vai apresentar 

experiências estrangeiras, 
com os especialistas Manuel 
Delgado, secretário de Esta-
do da Saúde de Portugal, e 
Daniel Kramer, advogado e 
doutor em Direito e Ciências 
Sociais, que vai falar sobre a 
recente regulação das dro-
gas no Uruguai.

Relatório propõe que passivo da Lei 
Kandir seja pago também com obras

A Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Mi-
nas e a União apresentou, na 
terça-feira (14), seu relatório 
final. O documento propõe 
duas formas de pagamento 
do passivo de R$ 135 bilhões 
acumulados em 20 anos de 
aplicação da Lei Kandir (Lei 
Complementar Federal 87, de 
1996): por meio do encontro 
de contas e de investimentos 
federais no Estado. O relator 
da comissão é o deputado 
Durval Ângelo (PT). A votação 
do relatório foi adiada devido 
a pedido de vista do deputa-
do João Leite (PSDB).

A Lei Kandir desonerou 
as exportações do recolhi-
mento do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), mas a com-
pensação prevista na norma 
não foi paga pela União ao 
Estado, o que gerou o referi-
do passivo, segundo cálculos 
do governo de Minas. 

O relatório da comissão 
recomenda que uma parte 
do passivo da União com o 
Estado seja compensada com 
o “encontro de contas”, ou 
seja, o abatimento da dívida 
de R$ 87,2 bilhões que Minas 
Gerais tem com os cofres fe-
derais. O restante seria pago 
com o investimento em obras 
de infraestrutura no territó-
rio mineiro. O relator suge-
re que o valor completo seja 

quitado, das maneiras sugeri-
das, até 2048.

O documento ressalta, 
ainda, que os prejuízos acumu-
lados ao longo das duas déca-
das seriam não apenas em per-
das tributárias, mas também 
em perda de produtividade 
da indústria siderúrgica, já que 
seus insumos estariam sendo 
encaminhados para a exporta-
ção sem beneficiamento.
Municípios – O deputado 
Durval Ângelo acrescenta, no 
relatório, que Minas Gerais e 
Pará, grandes exportadores 
de minério, foram os estados 
com maior prejuízo. Ainda de 
acordo com o texto, os muni-

cípios também acumularam 
perdas: só com Belo Horizon-
te, por exemplo, a União teria 
um passivo de mais de R$ 3 
bilhões. Do valor total devido 
a Minas Gerais, 25% deverão 
ser destinados aos municípios.

Diante desses números, 
o deputado Lafayette de An-
drada (PSD) destacou que é 
necessario definir as formas 
como os repasses aos muni-
cípios serão feitos, antes que 
o relatório final da comissão 
seja aprovado.

O presidente da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas, deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), comentou a 

proposta de compensação das 
perdas da Lei Kandir em discus-
são na Câmara dos Deputados. 
Ela foi considerada pelo par-
lamentar como insatisfatória, 
por desconsiderar parte do pe-
ríodo de vigência da lei e deter-
minar a criação de um impos-
to sobre a exportação de recur-
sos minerais, que seria a fon-
te de recursos para pagamento 
do saldo devedor. Para Tadeu 
Martins Leite, a proposta one-
ra novamente Minas Gerais.

O deputado Cássio Soa-
res (PSD) salientou que o en-
contro de contas é fundamen-
tal e urgente para o desenvol-
vimento de Minas Gerais.

Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União apresentou seu relatório final

Luiz Santana
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Proibição de novas matrículas em 
escolas especiais recebe críticas

A possibilidade de fechamen-
to da Escola Estadual de Edu-
cação Especial Risoleta Ne-
ves, em Ituiutaba (Triângulo 
Mineiro), preocupa pais de 
alunos e professores da ins-
tituição. Eles manifestaram 
esse temor durante visita 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência ao local, na tarde de 
terça-feira (14).

Novas matrículas não es-
tão sendo aceitas na escola 
desde 2016, porque a política 
de inclusão dos alunos com de-
ficiência prevê que esses estu-
dantes sejam gradualmente in-

tegrados às escolas regulares. 
“Só eu sei como foi a in-

clusão da minha filha em 
uma escola regular. Em um 
ano, ela regrediu e precisou 
voltar para a educação espe-
cial”, contou Silvana Medei-
ros, professora da instituição 
e mãe de uma ex-aluna.

Para a terapeuta ocupacio-
nal Vanessa Pereira, integrante 
de equipe multidisciplinar que 
atua na instituição, a inclusão 
em escola regular não deve ser 
aplicada a todos os alunos com 
deficiência. “Há alguns que 
precisam de um outro olhar e 
estímulo”, enfatizou.

Segundo a diretora da es-
cola, Katiuce Ribeiro, a deman-
da por novas matrículas é fre-
quente. Ela acrescentou que, 
de 18 alunos que se formaram 
no ano passado, apenas dois 
continuaram a escolarização. 

A inclusão de alunos com 
deficiência em escolas regula-
res é acompanhada de perto 
em Ituiutaba, de acordo com 
a analista da Superintendên-
cia Regional de Ensino Leila 
Furtado. Havendo necessida-
de, é disponibilizado um cui-
dador para o aluno. Outras ini-
ciativas são visitas às residên-
cias para verificar demandas 
de alunos e também dos pais. 
“Trocamos de escola e de pro-
fessor, se for o caso. Tudo para 
que os alunos permaneçam. 
Mas, lógico, alguns realmente 
deixam a escola”, disse.

O deputado Duarte Bechir 
(PSD), que preside a comissão, 
e a deputada Marília Campos 
(PT) enfatizaram que essa ini-
ciativa de Ituiutaba deveria ser 
aproveitada no Estado para a 
inclusão de alunos com defi-
ciência em escolas regulares.

O deputado Elismar Prado 
(PDT), que solicitou a visita, co-
mentou que a ideia é reverter 
o impedimento de novas ma-

trículas em Minas. “Defendo 
que haja a inserção em escolas 
regulares, quando possível, e 
também a possibilidade de ma-
trículas nas especiais”, disse.

O deputado Nozinho (PDT) 
reforçou que a expectativa é 
sensibilizar a Secretaria de Es-
tado de Educação para evitar o 
fechamento de escolas.
Uberlândia – Pela manhã, a 
comissão foi à Escola Estadual 
de Educação Especial Novo 
Horizonte, em Uberlândia 
(Triângulo Mineiro), que tam-
bém enfrenta a proibição de 
novas matrículas. A visita foi 
solicitada por Duarte Bechir.

A diretora Maria Abadia 
Sá Matos relatou que, des-
de 2010, está impedida de 
matricular novos alunos. Ela 
destacou, no entanto, que no 
mesmo local funciona uma 
escola regular de ensino mé-
dio, a qual atende estudantes 
que concluíram o EJA e que 
teriam que deixar a institui-
ção. “Foi uma conquista da 
comunidade escolar”, disse. 

As informações colhidas 
nas visitas servirão de base 
para uma audiência pública 
sobre o assunto e a elabora-
ção de um relatório a ser en-
tregue ao governo.

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

ALMG comemora 23 anos da Asthemg
A Associação Sindical dos 
Trabalhadores em Hospitais 
de Minas Gerais (Asthemg) 
foi homenageada por seus 23 
anos de atuação, em Reunião 
Especial de Plenário na noite 
de segunda-feira (13). A sole-
nidade foi solicitada pelo de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
que parabenizou a entidade 
pelos serviços prestados. “Ao 
longo do tempo, a instituição 
está cumprindo seu papel na 
luta pelos direitos dos servi-
dores”, declarou ele. 

Na Reunião Especial, Arlen 
Santiago e também o deputa-

do João Leite (PSDB) entrega-
ram placa comemorativa do 
aniversário da Asthemg ao pre-
sidente da associação, Carlos 
Augusto dos Passos Martins.

Desde sua criação, a As-
themg atua na defesa dos 
trabalhadores e dos usuários 
do serviço público de saúde 
de Minas Gerais. Por meio de 
mobilizações e denúncias, a 
associação já obteve diversas 
conquistas ao longo da sua 
história, contribuindo para 
a melhoria das condições de 
trabalho e atendimento em 
hospitais públicos do Estado.

Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa

Parlamentares conversaram com diretora de escola em Uberlândia
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Petrobras e governo de Minas tentam
retomar projeto de fábrica de amônia

O adiamento por um prazo 
de 60 dias do leilão de equi-
pamentos da Petrobras que 
seriam utilizados na implanta-
ção de uma fábrica de amônia 
em Uberaba (Triângulo Minei-
ro) foi comemorado pelos par-
ticipantes de reunião conjunta 
das Comissões de Agropecuá-
ria e Agroindústria e de Minas 
e Energia, na terça-feira (14). 
O anúncio da mudança de da-
ta foi feito pela gerente-geral 
de Projetos Especiais de Aqui-
sições e Desinvestimentos da 
Petrobras, Márcia Springer.

Inicialmente, o leilão da 
Unidade de Fertilizantes Ni-
trogenados 5 (UFN–V) acon-
teceria nos próximos dias 21, 
22 e 23 de novembro. Ago-
ra será montado um grupo 
de trabalho, com a participa-
ção de representantes do go-
verno de Minas e da Petro-
bras, para a avaliação de no-
vas possibilidades de retoma-
da da obra, especialmente a 
identificação de um potencial 
investidor para parceria no 
modelo de sociedade de pro-
pósito específico (SPE).

“Estamos com uma ex-
pectativa grande de conse-
guir um final feliz para essa 
história. O maior gasto feito 
nessa fábrica foi nosso e na-
da nos deixaria mais felizes 
do que encontrar um inves-
tidor interessado”, frisou a 
gerente -geral.

Ainda segundo Márcia, 
desde o início do projeto, em 
fevereiro de 2014, uma sé-

rie de questões impediram 
que o projeto da fábrica saís-
se do papel. “Primeiro, tive-
mos a postergação da Com-
panhia de Gás de Minas Ge-
rais (Gasmig) para a constru-
ção do gasoduto, que iria de 
Queluzito (Central) a Ubera-
ba. Depois, tivemos a revi-
são da curva de oferta de gás 
natural e a consequente sus-
pensão por 120 dias do con-
sórcio. Além disso, a Petro-
bras passou por momentos 
complicados. Mesmo assim, 
repensamos o modelo de ne-
gócio, mas nenhuma empre-
sa demonstrou interesse em 
investir”, explicou.
Gasoduto – O diretor comer-
cial da Gasmig, Danilo de Si-
queira Campos, garantiu que 

a companhia não medirá es-
forços para a construção do 
gasoduto. Ele declarou que 
a empresa Iara Fertilizantes 
procurou a Gasmig, interes-
sada em investir na UFN–V.

O prefeito de Uberaba, 
Paulo Piau, falou da importân-
cia da unidade para o Triângu-
lo Mineiro e para o agronegó-
cio brasileiro. “Estamos alicer-
çados no agronegócio e con-
sumimos 80% de fertilizantes 
estrangeiros. Isso é um absur-
do. Essa planta é viável sim e 
colocá-la em funcionamento 
só depende de nós”, afirmou.

O presidente do Sindi-
cato dos Produtores Rurais 
de Uberaba, Romeu Borges 
de Araújo Júnior, sugeriu ao 
prefeito que a Mosaic Fer-

tilizantes, empresa sediada 
na cidade, possa ser a inves-
tidora, contando com incen-
tivos fiscais estaduais. “Se 
nacionalmente não tiver-
mos apoio, que ele venha de 
uma empresa da própria re-
gião”, ponderou.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), João Vi-
tor Xavier (PSDB), Tony Carlos 
(PMDB) e Bosco (Avante) cele-
braram o adiamento do leilão 
e a retomada das negociações 
por meio do grupo de trabalho.

 “O agronegócio é que 
mantém o País de pé. Espe-
ro que possamos encontrar 
uma solução definitiva”, de-
clarou Antonio Carlos Aran-
tes, que preside a Comissão 
de Agropecuária.

Participantes de audiência comemoraram adiamento de leilão de equipamentos da fábrica

Willian Dias

COMISSÕES

Inadimplentes podem ter acesso a diploma
Em reunião na terça-feira (14), 
a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico deu pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 774/15, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), que garante aos alunos 
inadimplentes da rede particu-
lar de ensino o direito de rece-
ber o diploma de conclusão de 
curso. A proposição já pode ser 

incluída na pauta do Plenário.
O relator e presidente da 

comissão, deputado Rober-
to Andrade (PSB), opinou pe-
la aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), com 
as emendas nº 1, da Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, e nº 2, que apresentou.

O substitutivo nº 1 exclui 

do texto original a determi-
nação de que os pais dos alu-
nos inadimplentes assumam 
o compromisso de fazer um 
acordo com a direção das ins-
tituições para a quitação da 
dívida. Ele também retira do 
projeto a garantia sobre a par-
ticipação em formaturas, por 
considerar que são festas e so-
lenidades organizadas por pais 

e alunos, e não pela escola.
A emenda nº 1 esclarece 

que as regras estabelecidas va-
lem para as instituições privadas. 

A emenda nº 2 estabele-
ce que as instituições de en-
sino deverão informar pre-
viamente ao estudante em 
débito a inclusão de informa-
ções sobre ele em bancos de 
dados como SPC e Serasa.
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Servidores criticam atraso no repasse
de recursos para empréstimo consignado
Representantes de entidades 
de servidores, principalmente 
da segurança pública, critica-
ram o governo do Estado por 
atrasar o repasse de parcelas 
devidas às instituições financei-
ras que concederam emprésti-
mos consignados. Essa omissão 
do governo, segundo eles, tem 
provocado a inclusão do nome 
de vários servidores em cadas-
tros de inadimplentes.

A questão foi debatida na 
terça-feira (14) pela Comissão 
de Administração Pública, a 
requerimento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 

O presidente da Associa-
ção dos Praças Policiais e Bom-
beiros Militares (Aspra), Marco 
Antônio Bahia, disse que a en-
tidade tem orientado os atin-
gidos a entrar com ações de 
danos moral e material con-
tra o governo e as instituições 
bancárias que os incluíram em 
cadastros de inadimplentes. 
“O servidor pagou a parcela 
do empréstimo; quem não re-
passou às instituições bancá-
rias foi o Estado. E elas sabem 
disso. Não podemos pagar pe-
lo erro do governo”, reclamou. 

Representantes da Polí-
cia Civil denunciaram que o 
governo também tem atrasa-
do repasses de contribuições 
devidas aos sindicatos dos 
servidores (Sindpol) e dos 
delegados (Sindepo). O pre-
sidente do Sindpol, Denílson 
Martins, afirmou que a jus-
tificativa do governo de não 
ter dinheiro não o convence.

O presidente da Coope-
rativa de Crédito dos Servido-
res Militares e da Polícia Civil 

e da Secretaria de Estado de 
Educação (Sicoob Coopemg), 
Luiz Rodrigues Rosa, garantiu 
que a entidade não coloca-
rá nenhum cooperado como 
inadimplente, apesar do pre-
juízo que isso acarreta. 

Segundo Luiz Rosa, cer-
ca de R$ 250 milhões são reco-
lhidos pelo governo do Estado 
mensalmente com os consig-
nados, mas os repasses não es-
tariam sendo feitos aos bancos.

O diretor adjunto de Ne-
gócios da Federação Brasilei-
ra dos Bancos (Febraban), Ra-
fael Baldi, disse que, de um 
total de R$ 174 bilhões mo-
vimentados pelo crédito con-
signado no País, mais de 70% 
são emprestados a servido-
res públicos. E a inadimplên-
cia da carteira, de 2%, é infe-

rior à de outros produtos, na 
faixa dos 5%.

O deputado Sargento Ro-
drigues disse que as denún-
cias contra o governo em re-
lação ao empréstimo consig-
nado são graves e que há in-
dícios de apropriação indébi-
ta. “O governador é o síndico 
do Estado, não é o dono. Es-
tá dando calote no ICMS dos 
municípios, nas verbas da saú-
de, no empréstimo dos servi-
dores. Isso é crime”, criticou. 

“O que o governo está fa-
zendo é crime. Não repassa pa-
ra o banco credor o que des-
conta do salário do servidor, 
que ainda fica com o nome su-
jo e perde o crédito”, reforçou 
o deputado Cabo Júlio (PMDB). 
Ausências – A audiência da 
Comissão de Segurança Pú-

blica que iria debater, na ter-
ça-feira (14), as condições de 
trabalho na 6ª Companhia 
do 1º Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Belo Horizonte, não 
foi realizada. O comandante 
da companhia, major Renato 
Cintra Gil, e o comandante 
do batalhão, tenente-coronel 
Eduardo Felisberto Alves, não 
compareceram, apesar de te-
rem sido convocados.

Essa é a segunda vez que 
eles não comparecem a uma 
audiência sobre o tema, moti-
vada por visita da comissão ao 
batalhão, na qual foram cons-
tatadas irregularidades nas 
condições de trabalho.

As ausências receberam 
críticas dos deputados Sargen-
to Rodrigues, que preside a 
comissão, e João Leite (PSDB).

Entidades denunciaram, em audiência, inclusão indevida de servidores em cadastros de inadimplentes

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES

Prorrogação de licença vai a Plenário
O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 71/17, do governador 
Fernando Pimentel, está pron-
to para ser votado em Plená-
rio, em 1º turno. Na terça-feira 
(14), a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou parecer favorá-

vel à matéria, na forma origi-
nal. O projeto prorroga o prazo 
para licença médica dos funcio-
nários do Estado atingidos pela 
declaração de inconstituciona-
lidade da Lei Complementar 
100, de 2007, a qual havia efe-
tivado servidores sem concur-

so público. O relator foi o depu-
tado Ivair Nogueira (PMDB). 

O PLC 71 adia para 31 de 
dezembro de 2019 o prazo 
máximo de licença para o tra-
tamento de saúde dessa ca-
tegoria de servidores. A data 
em vigor, segundo a Lei Com-

plementar 138, de 2016, é 31 
de dezembro de 2017. Termi-
nado o novo prazo, se o servi-
dor não tiver condições para 
o trabalho (conclusão que ca-
berá a junta médica), a licen-
ça será convertida em apo-
sentadoria por invalidez.
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Administração pública 1
O envio de correspondências 
da Assembleia para o Minis-
tério Público do Estado e para 
a Defensoria Pública, solici-
tando que avaliem a possibili-
dade de ajuizamento de ação 
civil pública contra o gover-
nador Fernando Pimental, foi 
comemorado pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). O 
ofício, segundo ele, é fruto 

de requerimento aprovado 
na Comissão de Adminis-
tração Pública e busca o fim 
do parcelamento de salários 
dos servidores e também a 
garantia da revisão anual 
dos salários. “Já se passa-
ram três datas-bases, e o 
governo está calado, inerte, 
sem um aceno para os ser-
vidores”, observou. O par-
lamentar criticou gastos do 

Poder Executivo, sobretudo 
com publicidade e alimentos. 
E, em contraposição, citou 
o “sucateamento” da segu-
rança pública e a falta de 
repasses para merenda e 
transporte escolar. Também 
afirmou que o governador 
ampliou a máquina admi-
nistrativa com servidores de 
outros estados nos quais o 
PT perdeu as eleições.

ORADORES

Administração pública 2 
O deputado Paulo Guedes 
(PT) rebateu as críticas de 
Sargento Rodrigues e desa-
fiou o colega a confrontar 
os gastos de publicidade dos 
governos anteriores, sobre-
tudo o de Aécio Neves, e a 
apontar algum ex-servidor 
de outro estado abrigado no 
Poder Executivo mineiro. “Aé-
cio torrou o dinheiro do Esta-

do, inclusive para disseminar 
a mentira do déficit zero”, afir-
mou. Paulo Guedes abordou 
ainda o Projeto de Lei (PL) 
4.773/17, de sua autoria, que 
modifica a distribuição da 
parcela da receita do ICMS 
pertencente aos municípios. 
Segundo ele, de acordo com 
a proposta, nenhuma prefei-
tura terá perda nominal, mas 
o que for acrescido à arreca-

dação anual será distribuído 
a partir de novos critérios, 
com o objetivo de reduzir 
as desigualdades regionais. 
“Alguns cidadãos de Minas 
valem mais que outros. Em 
alguns lugares, o mínimo per 
capita é de R$ 10 mil; em ou-
tros, de R$ 100”, comparou. 
Ele pediu apoio para que o 
projeto seja aprovado ainda 
neste ano.

Déficit 
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) comentou a previsão 
de déficit no orçamento do 
Estado para 2018, maior que 
o de 2017, apesar da expec-
tativa de aumento de arre-
cadação superior à alta da 
inflação. “Isso indica que o 
governo não dá conta de ad-
ministrar o Estado e de fazer 
como uma dona de casa, que 

tem que adequar as despesas 
aos ganhos”, comparou. Para 
ele, o Poder Executivo “gasta 
onde não precisa” e esconde 
isso da população. De acordo 
com o parlamentar, o déficit 
também é usado como des-
culpa para o não reajuste de 
salários dos servidores e para 
a manutenção de terceiriza-
dos enquanto há concursados 
à espera de nomeação. Arlen 

Santiago enumerou ainda di-
versos problemas na saúde, 
entre os quais a falta de re-
passes para os hospitais. Tam-
bém criticou o descaso com 
os pedidos de asfaltamento 
de estradas no Norte de Mi-
nas e o não pagamento das 
emendas parlamentares. “A 
emenda não é para o depu-
tado. É para uma prefeitura, 
associação”, declarou.

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

Anulado recebimento de requerimento
A Presidência da ALMG tornou 
sem efeito, por falta de pres-
supostos regimentais, o re-
cebimento do Requerimento 
9.243/17, ocorrido na Reunião 
Ordinária de Plenário de 31 de 
outubro. A decisão foi comuni-
cada na terça-feira (14), tam-
bém em Reunião Ordinária.

O requerimento solicita 
manifestação de aplauso ao 
Senado pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 14/16, que cria as 
Polícias Penais Federal, Es-
tadual e Distrital. O pedido 
é de autoria da Comissão de 
Meio Ambiente, mas não foi 

apreciado por ela. Também 
foi anulada a distribuição do 
requerimento à Comissão de 
Segurança Pública.
Afastamentos – O Plenário 
recebeu ofício do vice-go-
vernador Antônio Andrade, 
em que comunica ausência 
de suas funções institucio-

nais entre os dias 12 e 16 
de novembro. Foi lida ainda 
comunicação do presidente 
da ALMG, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), sobre sua 
ausência do País no período 
de 13 a 15 de novembro, por 
motivo de viagem oficial à 
Colômbia.

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como 
a noite

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes Escola Estadual Basílio Francisco 

Xavier, de Curvelo
10 horas

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

nho I) –  discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 1.622/15 (1º turno), do deputado Agosti-
nho Patrus Filho, que dispõe sobre a destinação de unidades habitacio-
nais em caráter prioritário

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
Das 19 horas às 21h30

• Encontro Internacional Descriminalização das Drogas (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 
Fernandes de Assis 

 1h Panorama – Previdência privada 
 1h30 Comissão de Direitos Humanos (6/9) – Debater o estado de 

greve dos servidores da Junta Comercial de Minas Gerais 
 4h45 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989 com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 
 6h30 Memória e Poder – Filósofo e escritor Renato Janine Ribeiro
 7h30 Brasil Eleitor História 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Quadro geral da dengue no Estado 
 9h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União

 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 Minas é Muitas – Santa Rita do Sapucaí  
 18h45 Assembleia ao Vivo 
 19h Assembleia Notícia/Ciclo de Debates (ao vivo) – Encontro 

Internacional Descriminalização das Drogas (ao vivo) 
 20h30 Propaganda política 
 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.)
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 Figueiró 
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

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 Esco-
bar 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 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


