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Fórum do livro abre etapa final
Começa hoje (22), na Assem-
bleia Legislativa, a etapa final 
do fórum técnico Semeando 
Letras: Plano Estadual do Li-
vro, Leitura, Literatura e Bi-
bliotecas, realizado em par-
ceria com as Secretarias de 
Estado de Cultura e de Edu-

cação. As atividades vão até 
sexta-feira (24).

No evento, serão avalia-
das propostas do governo de 
Minas e apresentadas contri-
buições da sociedade para a 
elaboração do Plano Estadual 
do Livro. Essa ferramenta vai 

estabelecer metas e diretri-
zes para o governo nos próxi-
mos dez anos, a fim de valo-
rizar o livro e democratizar o 
acesso às bibliotecas. 

Hoje, serão realizados 
painéis sobre assuntos diver-
sos, no Auditório José Alen-

car. Amanhã (23), se reúnem 
os grupos de trabalho, na Es-
cola do Legislativo da ALMG. 
Na sexta -feira  (24), de vol-
ta ao Auditório José Alen-
car, haverá a plenária final 
do evento, com a aprovação 
de propostas.

Dois terços dos conselheiros tutelares
recebem até um salário mínimo

Apesar da função complexa 
que exercem, a qual envolve o 
atendimento de crianças com 
direitos violados, 67% dos 
conselheiros tutelares rece-
bem uma remuneração de até 
um salário mínimo, no Brasil. 
A informação é do presidente 
da Associação dos Conselhei-
ros e Ex-Conselheiros Tutela-
res de Minas Gerais, Davidson 
Luiz do Nascimento. Ele parti-
cipou ontem (21) de audiên-
cia pública da Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude. A 
reunião foi realizada por oca-
sião do Dia do Conselheiro Tu-
telar (18 de novembro).

Segundo Davidson, a Lei 
Federal 12.696, de 2012, que 
altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e tam-
bém dispõe sobre os conselhos 
tutelares, representa um avan-
ço, mas não é suficiente pa-
ra garantir as condições ideais 
de trabalho para a categoria. 
“O profissional é perseguido e 
ameaçado, em especial quan-
do combate o trabalho infan-
til. Há casos de agressão física e 
até atentados contra a vida dos 
conselheiros”, lamentou.

O presidente da Comis-
são de Esporte, Lazer e Ju-
ventude e autor do requeri-
mento de audiência, deputa-
do Ulysses Gomes (PT), dis-
se que a Lei 12.696 garante 
a atuação dos trabalhadores, 
mas ainda precisa ser regula-
mentada na íntegra. “Precisa-

mos de uma real valorização 
do conselheiro, que trabalha 
por amor, uma vez que o salá-
rio e as condições de trabalho 
estão muito aquém do ideal”, 
salientou o parlamentar.

Os deputados Geraldo 
Pimenta (PCdoB) e Fabiano 
Tolentino (PPS) também co-
braram melhores condições 
financeiras e de trabalho pa-
ra os conselheiros tutelares. 

Essa, aliás, foi a tônica da 
reunião. A procuradora do Mi-
nistério Público do Trabalho, 
Luciana Marques Coutinho, 
defendeu que a função do con-

selheiro seja valorizada, uma 
vez que ele tem de lidar com 
situações delicadas e diversas 
violações de direito. Uma de-
las é o trabalho infantil, que 
atinge 2,7 milhões de crianças 
e adolescentes em todo o País, 
segundo a procuradora. 

“É preciso garantir direi-
tos, em especial das crianças 
oriundas de famílias de bai-
xa renda. O grande desafio é 
mudar o paradigma de que a 
criança precisa trabalhar pa-
ra se manter longe das dro-
gas e da criminalidade”, sa-
lientou. A procuradora acres-

centou que os conselheiros 
tutelares deixam de receber 
denúncias de trabalho infan-
til por desconhecimento, me-
do de retaliação ou porque as 
pessoas minimizam os fatos. 

Na opinião do defensor 
público Wellerson Eduardo da 
Silva Correia, é preciso escla-
recer que a relação do con-
selheiro tutelar com os Pode-
res Executivo e Judiciário não 
é de subserviência. “O profis-
sional precisa ter a autonomia 
prevista em lei para fazer seu 
trabalho, que é fundamental 
para a sociedade”, disse.

Audiência tratou da remuneração e das condições de trabalho dos conselheiros tutelares 

Guilherme Bergamini



2 • quarta-feira – Assembleia Informa 22 de novembro de 2017VISITA

PL sobre conflitos recebe parecer
A Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria deu ontem pa-
recer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 3.562/16, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que trata da mediação 
de conflitos socioambientais 
e fundiários. O relator, depu-
tado Gustavo Santana (PR), 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 2, 
que apresentou. Antes de ir a 
Plenário, o projeto ainda será 
analisado também pelas Co-
missões de Direitos Humanos 

e de Administração Pública.
O substitutivo nº 2 insti-

tui a Política Estadual de Me-
diação de Conflitos Coletivos 
Fundiários Rurais e Urbanos 
e de Manutenção e Reinte-
gração de Posse Coletiva. Ori-
ginalmente, o projeto previa 
que o Estado deveria formu-
lar um Plano Estadual de Me-
diação de Conflitos.

A aprovação do parecer 
não foi unânime. A deputada 
Rosângela Reis (Pros) e o depu-
tado Dirceu Ribeiro (PHS) acom-

panharam o relator, enquan-
to os deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Fabiano Tolen-
tino (PPS), presidente e vice da 
comissão, votaram contra.

Com o intuito de aprofun-
dar o debate sobre a proposi-
ção, foi aprovado requerimen-
to do relator para realização de 
audiência sobre o PL 3.562/16, 
conjuntamente com as Comis-
sões de Direitos Humanos e de 
Administração Pública.
Transporte – Outra comis-
são a analisar um projeto, 

ontem, foi a de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas, que deu parecer favorá-
vel ao PL 3.449/16, do depu-
tado Antônio Jorge (PPS). A 
proposição, que está pronta 
para ir a Plenário em 1º tur-
no, dispõe sobre a inclusão 
da expressão “Se beber, não 
dirija. Vamos preservar a vi-
da” em cardápios e panfle-
tos de bares, restaurantes, 
boates e lanchonetes. O re-
lator da matéria foi o depu-
tado Fábio Cherem (PSD).

COMISSÕES

Representantes dos EUA dizem que país
quer ampliar ações de educação em Minas
O presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes  (PMDB), 
recebeu ontem, no Salão No-
bre, o ministro conselheiro 
dos Estados Unidos no Brasil, 
 William Popp, e a chefe do 
Escritório Diplomático do país 
em Minas Gerais, Rita Rico. 
Durante a visita, eles desta-
caram que os EUA pretendem 
expandir suas ações educacio-
nais em Minas.

Nesse sentido, eles re-
cordaram parceria já reali-
zada entre a Embaixada dos 
EUA e a Escola do Legislativo 
da  ALMG, que resultou em 
oficina para participantes do 

Parlamento Jovem.
Rita Rico anunciou que, 

a partir de fevereiro de 2018, 
o escritório diplomático vai 
destacar um assessor acadê-
mico para orientar os interes-
sados que queiram ingressar 
em universidades americanas 
ou fazer intercâmbio.

Participaram do encon-
tro os deputados Lafayette de 
Andrada (PSD), Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), Gustavo Cor-
rêa (DEM), Vanderlei Miran-
da (PMDB), Tadeu Martins 
Leite (PMDB), Inácio Franco 
(PV), Agostinho Patrus (PV) e 
Dirceu Ribeiro (PHS).

Assembleia homenageia Rede Chromos
Os 25 anos de fundação da Re-
de Chromos de Ensino foram 
celebrados pela Assembleia 
Legislativa, em Reunião Es-
pecial de Plenário na noite de 
segunda ‑feira (20). A solenida-
de foi requerida pelo deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB).

O parlamentar enalteceu 
a trajetória e o trabalho do 
fundador da Rede Chromos, 
o empresário Valter Teixeira. 
“Ele começou a vida do nada 
e hoje é dono de uma grande 
rede de ensino, que contribui 
para o desenvolvimento e a 
formação dos mineiros”, disse 

Antonio Carlos Arantes, que 
entregou a Teixeira uma placa 
alusiva à ocasião. O deputa-
do João Leite (PSDB) também 
participou da homenagem. 

A Rede Chromos foi fun-
dada no ano de 1992 por um 
empresário e três professo-
res, conhecidos pela sua me-
todologia de ensino. Com 
uma unidade na região cen-
tral de Belo Horizonte, a filo-
sofia da instituição de ensi-
no era promover o aprendiza-
do através das novas tecnolo-
gias. De lá para cá, novas uni-
dades foram criadas.

REUNIÃO ESPECIAL

Luiz Santana

Luiz Santana
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Debatedores defendem prorrogação de
contratos de agentes penitenciários

Participantes de audiência rea-
lizada ontem pela Comissão 
de Segurança Pública defen-
deram a prorrogação do prazo 
para a demissão de agentes 
penitenciários e socioeducati-
vos que trabalham por contra-
to, em Minas Gerais. A reunião 
atendeu a requerimento dos 
deputados Sargento Rodrigues 
(PDT), presidente da comissão, 
e João Leite (PSDB).

Segundo decisão do Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), todos os contra-
tos devem ser finalizados até o 
dia 31 de dezembro deste ano. 
Entretanto, segundo foi desta-
cado na audiência, o cumpri-
mento dessa determinação vai 
sobrecarregar os servidores 
que continuarem em serviço e 
representar riscos para a vida 
e a saúde dos trabalhadores.

A decisão do Tribunal de 
Justiça foi em primeira ins-
tância e consistiu na declara-
ção de inconstitucionalidade 
da Lei 18.185, de 2009, que 
renova os contratos. 

“Não podemos perder 
cerca de 4 mil agentes peni-
tenciários e 2 mil agentes so-
cioeducativos de uma só vez 
sem que isso impacte de for-
ma sensível todo o sistema. 
Estamos nos aproximando 
dos recessos de fim de ano, 
época em que o nível de ten-
são nas unidades se eleva, o 
que torna tudo ainda mais 
preocupante”, disse a juíza 
Míriam Vaz Chagas, da co-
marca de Ribeirão das Neves.

A juíza considera, porém, 
que o TJMG é sensível à situa-
ção e se disse otimista quanto 

à decisão de segunda instân-
cia, que deverá, em sua ava-
liação, garantir a extensão do 
prazo para que os contrata-
dos não sejam imediatamen-
te demitidos.

O defensor público Rô-
mulo de Carvalho e o presi-
dente da Comissão de Assun-
tos Carcerários da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Fábio Piló, também se mani-
festaram favoravelmente à 
prorrogação do prazo.

Apesar de favorável à so-
lução proposta, o juiz Wagner 
Cavalieri, da comarca de Con-
tagem, acha que ela será insu-
ficiente. De acordo com ele, a 
decisão do TJMG tende a adiar 
demissões, mas não permite, 
por exemplo, a recontratação 
dos que já foram dispensados.

Representantes das ca-

tegorias também estiveram 
presentes e falaram sobre os 
riscos se a decisão do TJMG 
não for revista. “Saíram mais 
servidores contratados do 
que entraram efetivos. Já te-
mos hoje menos agentes do 
que em junho deste ano. O 
sistema vai parar”, disse Rô-
mulo Francisco Assis, do Sin-
dicato dos Servidores do Sis-
tema Socioeducativo.

“A Lei de Execuções Pe-
nais garante a assistência aos 
presos, com a manutenção 
da dignidade humana, mas, 
diante da falta de estrutura 
e da superlotação, não con-
seguimos fazer cumprir a lei”, 
acrescentou o diretor execu-
tivo do Sindicato dos Agen-
tes de Segurança Penitenciá-
ria, Everaldo Márcio da Silva.

O deputado Sargento Ro-

drigues criticou o governo de 
Minas e destacou que a situa-
ção é crítica e vai piorar com a 
redução do efetivo, a partir da 
demissão dos agentes. Segun-
do ele, no início de 2015, Mi-
nas Gerais contava cerca de 60 
mil presos e agora esse núme-
ro gira em torno de 75 mil.

O subsecretário de Esta-
do de Atendimento Socioe-
ducativo, Danilo Emanuel de 
Oliveira, disse, no entanto, 
que o governo tem trabalha-
do para melhorar as condi-
ções de atuação dos agentes. 
Ele anunciou uma previsão 
de emenda para compra de 
30 veículos ainda neste ano. 
Além disso, afirmou que uma 
licitação para a aquisição de 
equipamentos de segurança 
e de higiene para os servido-
res já está em fase final.

O fim dos contratos de agentes penitenciários e socioeducativos foi tema de reunião de comissão

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Alimentação escolar é tema de reunião
A situação dos produtores ru-
rais que participam do Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar será tema de audiên-
cia da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia. Requeri-
mento nesse sentido foi apro-
vado ontem. A reunião, reque-
rida pelo deputado Cristiano 

Silveira (PT), será em conjunto 
com a Comissão de Direitos 
Humanos, que ele preside.

De autoria da presiden-
te da Comissão de Educa-
ção, deputada Celise Laviola 
 (PMDB), foi aprovada audiên-
cia para debater a reforma do 
ensino médio. 

Outras reuniões foram 
aprovadas, entre as quais 
uma que vai discutir a preven-
ção de incêndio nas escolas, 
por solicitação do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).
Indicações – O deputado Hely 
Tarqüínio (PV) foi eleito ontem 
presidente das comissões es-

peciais que vão analisar as indi-
cações de Vera Victer e de Luíza 
de Castro para as presidências 
da Utramig e da Fundação TV 
Minas, respectivamente. O de-
putado André Quintão (PT) vai 
acumular as funções de vice-
-presidente e relator de ambas 
as comissões.
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Iphan anuncia restauração artística 
de duas igrejas barrocas em Minas

Até o fim de novembro, serão 
lançados os editais para res-
tauração de elementos artís-
ticos de duas das principais 
igrejas históricas de Minas 
Gerais. O anúncio foi feito 
ontem pela superintendente 
regional do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Célia Corsi-
no, durante audiência públi-
ca da Comissão de Cultura.

A reunião foi organizada 
a requerimento do presiden-
te da comissão, deputado 
Bosco (Avante), com o objeti-
vo de debater ações de valo-
rização do patrimônio cultu-
ral vinculado ao barroco mi-
neiro. O evento foi progra-
mado em função do Dia do 
Barroco, comemorado em 18 
de novembro.

A data oficial das come-
morações foi definida por 
acreditar-se que nesse dia, 
em 1814, foi sepultado o prin-
cipal expoente do barroco mi-
neiro, o artista Antônio Fran-
cisco Lisboa, o Aleijadinho. 
Ele teria sido enterrado na 
Igreja Matriz de Nossa Senho-
ra da Conceição de Antônio 
Dias, em Ouro Preto (Região 
Central), justamente uma das 

que o Iphan promete restau-
rar nos próximos anos. A ou-
tra é a Catedral da Sé de Ma-
riana (Região Central).

A restauração estrutural 
das duas igrejas, segundo Cé-
lia Corsino, já foi concluída. Os 
editais que serão lançados en-
volvem apenas os elementos 
artísticos, tais como os alta-
res. Serão R$ 4 milhões para 
cada igreja. “As obras devem 
se iniciar, no máximo, em mar-
ço de 2018 e devem durar cer-
ca de três anos”, afirmou a su-
perintendente do Iphan.

Célia Corsino agradeceu 
o empenho da bancada mi-
neira no Congresso Nacional 
pela confirmação dos recur-
sos federais, uma vez que boa 
parte do orçamento da União 
para a cultura foi contingen-
ciado, especialmente o PAC 
Cidades Históricas, programa 
de onde normalmente sai a 
verba para essas licitações.

A homenagem da  ALMG 
à cultura barroca foi elogiada 
tanto por Célia Corsino quan-
to pelo secretário de Estado 
de Cultura, Ângelo Oswaldo, 
que participou da reunião. O 
secretário ressaltou que a cul-
tura barroca em Minas não 

se constitui apenas de igre-
jas e de obras de artes plásti-
cas, mas também do patrimô-
nio imaterial, como o conga-
do, os reisados e as folias. 

Ângelo Oswaldo frisou 
a importância de se defen-
der esse legado, ainda mais 
no momento em que ele é 
ameaçado por atitudes arbi-
trárias. Ele lembrou que os 
artistas barrocos se esforça-
ram para se libertar do arbí-
trio da Igreja Católica e que 
esse exemplo deve ser hon-
rado. “Não queremos que 
nenhuma outra pessoa ve-
nha arguir as manifestações 
culturais em nome de uma 

religião ou partido político”, 
defendeu o secretário.

O deputado Bosco ressal-
tou a necessidade de se valo-
rizar a memória do barroco e 
envolver as escolas na come-
moração da data. “A riqueza de 
Minas passa pela cultura bar-
roca”, afirmou. Da mesma for-
ma, o deputado Carlos Pimen-
ta (PDT) prestou homenagem 
ao legado preservado nas cida-
des históricas: “É o que temos 
de mais valioso”, declarou.

Na reunião, também hou-
ve apresentação do violinista 
Alexandre Mota, que execu-
tou composição barroca de 
Johann Sebastian Bach.

Reunião da Comissão de Cultura marcou o Dia do Barroco

Sarah Torres

COMISSÕES

Projeto atualiza lei sobre repasses
O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel por meio 
da qual ele encaminha o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.799/17. A 
proposição altera o anexo da 
Lei 18.692, de 2009, que uni-
formiza os critérios de gestão 
e execução para transferên-
cia gratuita de bens, valores 
ou benefícios pela adminis-
tração pública estadual para 
programas sociais.

Segundo a mensagem do 
governador, a modificação 
é necessária para adequar 
o anexo da referida lei à re-
visão do Plano Plurianual de 

Ação Governamental (PPAG), 
uma vez que alguns progra-
mas sofreram modificações.

Ainda conforme a justifi-
cativa do governador, o pro-
jeto não traz impacto físico, 
financeiro ou de pessoal. 

A proposição, que trami-
ta em dois turnos, segue pa-
ra análise das Comissões de 
Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. 
Oficiais – Durante a reu-
nião, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) apresentou 
questão de ordem sobre a 
recusa de dois oficiais da 
Polícia Militar de participar 

de audiências da Comissão 
de Segurança Pública para 
as quais foram convocados. 

Ele solicita que a Presidência 
da Assembleia notifique os 
oficiais.

Guilherme Dardanhan

PLENÁRIO

Mensagem do governador foi lida na Reunião Ordinária
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Saúde
A situação da área da saú-
de em Divinópolis (Centro-
-Oeste de Minas) foi tema 
do pronunciamento do de-
putado Fabiano Tolentino 
(PPS) na fase de oradores. 
Ele reclamou que as obras 
do Hospital Regional de Di-
vinópolis não foram concluí-
das e pediu que a conclusão 
seja tratada como prioridade 

pelo governo do Estado. O 
parlamentar também falou 
sobre a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do mu-
nicípio. De acordo com ele, o 
local não está suportando a 
demanda crescente. Por isso, 
pacientes aguardam e dor-
mem pelos corredores. Fa-
biano Tolentino acrescentou 
que o governo de Minas não 
tem repassado recursos para 

essa unidade. Em aparte, o 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) afirmou que o Hospi-
tal Regional de Governador 
Valadares (Vale do Rio Do-
ce) passa pela mesma situa-
ção. Em outro aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) manifestou apoio à 
fala de Fabiano Tolentino e 
criticou as prioridades do 
governo do Estado.

BR-251
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) manifestou insatis-
fação com o trabalho exe-
cutado pela empresa que 
ganhou licitação para re-
cuperar a Rodovia BR-251, 
entre Montes Claros e Grão 
Mogol, no Norte de Minas. 
“Os trabalhos se iniciaram 
há cerca de seis meses. 
Nas primeiras chuvas, o 

asfalto se deteriorou. Apa-
receram crateras, e a popu-
lação está indignada, por-
que é uma rodovia impor-
tante”, comentou. Ele disse 
que 20 mil carretas passam 
pela estrada por dia. Car-
los Pimenta ressaltou que 
vai cobrar uma explicação 
do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) e da empresa 

sobre o ocorrido, além de 
solicitar que o serviço seja 
refeito. “O dinheiro público 
tem se tornado um escárnio 
no Brasil”, afirmou. Outro 
assunto abordado pelo de-
putado Carlos Pimenta foi a 
seca. Na avaliação dele, há 
omissão de diversos órgãos 
públicos. “Estamos vivendo 
a pior seca do Norte de Mi-
nas”, enfatizou. 

Bancos públicos
O deputado André Quintão 
(PT) fez um alerta sobre a si-
tuação dos bancos públicos 
brasileiros. Ele disse que o 
governo federal tem adota-
do medidas que represen-
tam o sucateamento dessas 
instituições. As principais 
são o fechamento de agên-
cias e a redução do quadro 
de funcionários. “O governo 

está preparando o terreno 
para as privatizações. Foi 
assim na década de 90”, de-
clarou André Quintão, sobre 
o objetivo dessas medidas. 
O parlamentar lembrou o 
papel dos bancos públicos 
no processo de desenvolvi-
mento nacional. André Quin-
tão também falou sobre a 
retirada de direitos dos tra-
balhadores. “Sabemos que, 

depois do golpe parlamentar 
de 2016, várias medidas que 
prejudicam os trabalhadores 
brasileiros são tomadas pelo 
governo ilegítimo”, afirmou. 
Ele citou como exemplo a 
Emenda Constitucional 95, 
que instituiu o teto dos gas-
tos públicos. Também men-
cionou as leis trabalhista e 
da terceirização e a tentativa 
de reforma da previdência.

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. 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 Me-
nicucci 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 Escobar Gui-
marães 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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna Araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir Monteiro

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade UNA

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convidados, 

a prevenção do câncer de próstata. Requerimento: deputado Carlos Pimenta
9 a 18 horas

• Fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-
tura e Bibliotecas (Auditório José Alencar)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, as reivindicações de estudantes da Uemg em Diamanti-
na. Requerimento: deputado Rogério Correia

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – ou-

vir o Poder Executivo sobre a execução de metas fiscais do 2º quadri-
mestre de 2017. Requerimento: deputado Tiago Ulisses

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

res sobre 83 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.705/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Brasília-DF) – visita ao Ministé-
rio da Agricultura para apresentar resultado da audiência que debateu a 
crise na cadeia do leite. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.720/17 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de crédito 
adicional em favor do Tribunal de Justiça

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

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

pareceres sobre 24 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 3.676/16 (1º turno), da Comissão Extraordinária das Barragens, que 
dispõe sobre o licenciamento e a fiscalização de barragens no Estado

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

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

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

15h35
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h05 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 1h Panorama – Racismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (3/8) – 

Debate o Direito aplicado à defesa dos animais 
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Reforma da Lei de Execução Penal 
 7h Zás – Instrumentista Joaci Ornelas
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Novembro Azul/Câncer de próstata
 8h50 Assembleia ao Vivo/Fórum técnico Semeando Letras: Plano 

Estadual do Livro, Leituras, Literatura e Bibliotecas
 12h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin

 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 – Novembro Azul/Câncer de próstata
 20h Comissão de Saúde (26/10) (inédito) – Debate a implantação 

de parceria público-privada na Fundação Ezequiel Dias (Funed) 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 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 23.478/17

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 


