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-feira, 1º de dezembro de 2017. 
Caso nada aconteça, segundo a 
decisão do STF, cabe ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) fixar 
as regras de repasse e calcular 
as cotas de cada um dos entes 
federados.

Congresso Nacional editar lei 
complementar que regulamen-
te os repasses de recursos da 
União para os estados e o Dis-
trito Federal, em compensação 
pelas perdas com a Lei Kandir.

Esse prazo vence na sexta- 

de este não ter aprovado uma 
regulamentação definitiva das 
compensações da lei. 

O STF decidiu favoravel-
mente ao Pará, em sessão rea-
lizada em 30/11/16. Foi fixado 
um prazo de 12 meses para o 

Em 2013, as perdas dos estados 
com a Lei Kandir chegaram ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
O Estado do Pará entrou com 
uma ação de inconstitucionali-
dade por omissão (ADO) contra 
o Congresso Nacional, em razão 

Prazo para regulamentação vence sexta

Comissão do Acerto de Contas aprova
relatório e apoia proposta da Câmara

perdas de cada estado com a 
desoneração do ICMS sejam 
consideradas para diminuir 
a dívida que cada um possui 
com a União. Segundo o cál-
culo apresentado no relatório, 
Minas Gerais se tornaria, en-
tão, credora da União, de um 
valor aproximado de R$ 48 
bilhões. “Propomos que esse 
valor seja investido pela União 
em obras de infraestrutura no 
Estado”, defendeu o relator. 
Esse acerto entre a dívida e 
a compensação da Lei Kandir 
seria feito paulatinamente, 
nos mesmos prazos de paga-
mento do débito de cada esta-
do com a União, até 2048.

desigual, por exemplo, com a 
indústria chinesa. “Todo o in-
vestimento feito pelo Estado 
para se implantar um parque 
guseiro com vistas a dar su-
porte à indústria siderúrgica 
mineira e alavancar a econo-
mia local foi perdido”, lamenta 
o deputado. E acrescenta que 
o processo de desindustria-
lização destruiu empregos e 
contribuiu para fazer o Esta-
do regredir à posição de um  
exportador de commodities.

Além de apoiar a propos-
ta elaborada pelo deputado 
José Priante, o relatório final 
da Comissão Extraordiná-
ria da ALMG defende que as 

te para cobrir as perdas reais.
Segundo cálculos utiliza-

dos pelo governo do Estado, 
Minas Gerais deixou de arre-
cadar, em função da Lei Kan-
dir, R$ 135 bilhões em ICMS. 
A dívida do Estado com a 
União é de R$ 87 bilhões.
Impactos – As consequências 
para o Estado foram muito 
além do aspecto financeiro. O 
autor do relatório da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e União, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
ressalta que a desoneração da 
exportação de minério de fer-
ro expôs a indústria siderúrgi-
ca mineira a uma competição 

Foi aprovado ontem o relatório 
final da Comissão Extraordiná-
ria de Acerto de Contas entre 
Minas e a União, criada pela 
Assembleia Legislativa em abril 
deste ano, com o objetivo de 
analisar os prejuízos causados 
ao Estado pela Lei Kandir (Lei 
Complementar 87, de 1996) e 
seu impacto no crescimento da 
dívida de Minas com a União. 

Durante a reunião, foi 
aprovada ainda uma emenda 
ao relatório final, de autoria 
dos membros da comissão, 
com manifestação de apoio ao 
substitutivo elaborado pela Co-
missão Especial da Câmara dos 
Deputados destinada a analisar 
o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 221/98, do ex-deputado 
federal Germano Rigotto.

O substitutivo, aprovado 
em Brasília na terça-feira (21), 
é de autoria do deputado fe-
deral José Priante (PMDB-PA). 
Ele propõe uma regulamen-
tação definitiva sobre como 
a União deverá compensar 
os estados pelas perdas com 
a Lei Kandir, a partir de 2018.

A lei, ainda em vigor, deter-
mina a desoneração do ICMS 
sobre as exportações de pro-
dutos semielaborados, como 
o minério de ferro, o que afeta 
diretamente Minas Gerais. Ela 
prevê também a compensa-
ção aos estados pela perda de 
receita, só que essa contrapar-
tida nunca foi regulamentada e 
também não tem sido suficien-

Ricardo Barbosa

Relatório final aponta consequências além do aspecto financeiro, como prejuízos para a siderurgia
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da (1967-70) e secretário mu-
nicipal de Educação (1970).

Na administração estadual, 
foi chefe de gabinete dos secre-
tários de Estado de Adminis-
tração (1966) e de Segurança 
Pública (1966-67), assumindo 
depois o cargo de secretário de 
Estado de Educação (1978-79), 
no governo de Ozanan Coelho.

Eugênio Klein Dutra foi, 
ainda, presidente do Jornal Fo-
lha de Minas e da Federação 
dos Hospitais Filantrópicos de 
Minas Gerais.

titular do 6º Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Belo Horizon-
te desde 1960. Sua liderança  
levou-o a presidir o Sindicato 
dos Notários e Registradores 
(Sinoreg-MG). Antes, em 1949, 
havia ingressado no Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-MG), onde 
passou por várias funções.

A partir de 1963, exer-
ceu cargos na política, atuan-
do como assessor técnico da 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(1963-64), onde chegou a ser 
secretário municipal de Fazen-

Na ALMG, Eugênio Klein 
Dutra foi suplente de depu-
tado na 4ª Legislatura (1959-
-1963), assumindo o mandato 
em diferentes períodos, tendo 
sido presidente da Comissão 
de Redação. Foi ainda mem-
bro das Comissões de Cons-
tituição e Justiça (1961), de 
Finanças e Orçamento e de 
Educação e Cultura (1962).

Bacharel em Direito pela 
UFMG, funcionário público e 
administrador de empresas, 
Eugênio Klein Dutra era oficial 

Será realizada amanhã (29) a 
missa de sétimo dia do ex-de-
putado estadual Eugênio Klein 
Dutra. A cerimônia está marca-
da para as 19 horas, na Igreja 
Nossa Senhora Rainha, que fica 
na Rua Modesto Carvalho de 
Araújo, 227, Bairro Belvedere, 
em Belo Horizonte. Falecido na 
quarta-feira passada (22), aos 
87 anos, o ex-deputado deixou 
a mulher, Maria de Lourdes 
Reis Dutra, quatro filhos e dez 
netos. Ele nasceu em 8 de mar-
ço de 1930, em Belo Horizonte.

Morre ex-deputado Eugênio Klein Dutra
MEMÓRIA

Presidente da ALMG recebe pastor que 
apoia brasileiros nos Estados Unidos

Construção de hospital motiva homenagem

Sarah Torres

Guilherme Bergamini

Com o objetivo de homena-
gear a comissão regional e 
as comissões municipais que 
atuaram na construção do 
Hospital Regional do Câncer 
de Passos (Sul de Minas), a 
ALMG realizou, na noite de 
sexta-feira (24), Reunião Es-
pecial de Plenário. A homena-
gem foi solicitada pelo depu-
tado Emidinho Madeira (PSB). 

Segundo o parlamentar, 
o hospital foi inaugurado em 
dezembro de 2009 graças ao 
empenho da comunidade de 
Passos e região, que mobilizou 
31 comissões formadas por 

voluntários. A ideia de construí-
-lo surgiu em 2002, a partir do 
envolvimento da diretoria e de 
funcionários da Santa Casa de 
Passos, além da população. 

“A comissão regional e 
as comissões municipais do 
HRC foram fundamentais para 
concretização de uma política 
pública de saúde que alcança 
toda uma região”, afirmou o 
deputado Emidinho Madeira, 
que entregou, ao lado do depu-
tado Ulysses Gomes (PT), uma 
placa comemorativa ao diretor 
administrativo da Santa Casa 
de Passos, Daniel Porto Soares.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), recebeu on-
tem, no Salão Nobre, o pastor 
Emídio Martins. O encontro foi 
solicitado pela deputada Ce-
lise Laviola (PMDB), admira-
dora do trabalho do religioso, 
que é radialista nos Estados 
Unidos e apoia a comunidade 
de brasileiros naquele país. 
Participaram da visita tam-
bém os deputados Carlos Hen-
rique (PRB), também pastor, e 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

Há 27 anos morando em 
Quincy, terceira maior cidade de 

Massachussets, o pastor Emídio 
apresenta um programa diário 
na Rádio do Povo, emissora 
criada por ele em 2004. 

A deputada Celise Lavio-
la falou da importância da 
atuação de Emídio Martins 
para a comunidade brasileira 
nos Estados Unidos. “Ele dá 
muito apoio aos imigrantes 
que vão para lá. Temos que 
valorizar o trabalho realizado 
pelo pastor, que tem grande 
sensibilidade, além de ser 
muito alegre, animado e cria-
tivo em seu programa”, afir-
mou a parlamentar.

REUNIÃO ESPECIAL

VISITA
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ocorrendo. “Tudo isso teve 
início com um processo de 
impeachment, sem que te-
nha havido um crime de res-
ponsabilidade”, afirmou a 
sindicalista, em alusão à pre-
sidenta Dilma Rousseff. Ela 
criticou medidas do governo 
Michel Temer, como a Emen-
da Constitucional 95, que 
limita por 20 anos o cresci-
mento dos gastos públicos, e 
a reforma trabalhista.

portância dos bancos públi-
cos. Cada um deve fazer isso”, 
declarou o vereador de Belo 
Horizonte Pedro Patrus (PT). 

Para a presidente da 
Central Única dos Trabalha-
dores de Minas Gerais (CUT
-MG), Beatriz Cerqueira, a 
proposta de privatização de 
bancos é prejudicial para 
toda a sociedade. Segundo 
ele, é preciso entender o 
contexto em que isso está 

ção do acesso ao crédito para 
quem mais precisa”, afirmou.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) disse que essa é mais 
uma pauta que vai exigir mo-
bilização. Ele comentou que o 
processo vigente é o de priva-
tização e de perda de sobe-
rania. “Já presenciamos com 
tristeza a venda de três usinas 
da Cemig”, acrescentou.

“Temos uma missão, que 
é explicar à população a im-

O deputado André Quintão 
(PT), que solicitou a reunião, 
enfatizou que os bancos pú-
blicos cumprem importante 
papel. Ele listou como exem-
plos o papel dos bancos no 
Minha Casa Minha Vida, no 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e no Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). “A privatização desses 
bancos representa a restri-

Privatização dos bancos públicos pode
comprometer oferta de crédito no País

Parlamentares defendem mobilização

feitos pela CEF. “Os bancos 
privados não têm nenhum in-
teresse em atender à popula-
ção de baixa renda”, declarou.

A representante de Mi-
nas na Comissão de Empre-
gados do Banco do Brasil, 
Luciana Bagno, disse que a 
instituição também tem sido 
sucateada pelo governo fe-
deral. “Mais de 700 agências 
do Banco do Brasil foram fe-
chadas, 9,4 mil funcionários 
se aposentaram e não há a 
intenção de repô-los. Isso 
acarreta a precarização do 
atendimento à população”, 
ressaltou.

dente do Sindicato dos Ban-
cários de Belo Horizonte e 
Região, Eliana Brasil Campos, 
uma mudança no estatuto da 
CEF está em curso. Essa alte-
ração, disse ela, prevê que o 
banco passe a ser sociedade 
anônima (SA), com abertura 
de capital para acionistas. Em 
sua opinião, esse é o primeiro 
passo para a privatização.

O vice-presidente da Fe-
deração Nacional das Asso-
ciações do Pessoal da Caixa 
(Fenae), Sérgio Hiroshi Take-
moto, destacou que 90% dos 
financiamentos referentes ao 
Minha Casa Minha Vida são 

isso, o governo propôs aos 
estados que queiram renego-
ciar suas dívidas a contrapar-
tida de privatizarem algumas 
empresas, bem como bancos 
públicos. 

As instituições financei-
ras federais estariam também 
sendo sucateadas, segundo 
Maria Rita. Nesse contexto, 
ela ressaltou que o governo 
anunciou o fechamento de 
120 agências da CEF, mas até 
agora 20 foram de fato encer-
radas. Além disso, a empresa 
passou a ter 14 mil trabalha-
dores a menos, desde 2014.

De acordo com a presi-

Cinquenta e seis por cento do 
crédito oferecido no Brasil para 
diversas áreas, como habita-
ção e agropecuária, é oriundo 
de dez bancos públicos. O res-
tante é representado por 126 
bancos privados sediados no 
País. A informação foi divul-
gada pela representante dos 
empregados no Conselho de 
Administração da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Maria Rita 
Serrano, em audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Assistência Social.

Segundo Maria Rita, esse 
dado mostra a importância dos 
bancos públicos para o desen-
volvimento nacional. Por isso, 
ela criticou uma possível pri-
vatização dessas instituições. 
Essa questão motivou pronun-
ciamentos de diversos partici-
pantes da audiência. Trabalha-
dores e sindicalistas defende-
ram mobilização em favor dos 
bancos públicos.

A representante da CEF 
explicou que cinco desses 
bancos públicos são federais, 
com destaque para Banco do 
Brasil, Caixa e Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Os de-
mais são estaduais. Ela lem-
brou que diversas empresas 
públicas estão sendo privati-
zadas pelo governo de Michel 
Temer, por meio do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos (PPI). Paralelamente a 

Willian Dias

Participantes de audiência denunciaram sucateamento dos bancos públicos federais

COMISSÕES
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Controle populacional de animais é
desafio para gestores brasileiros

A deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) elogiou o trabalho 
das organizações de defesa 
da causa animal, criticou o 
que chamou de “omissão 
do governo” e defendeu um 
trabalho de conscientização 
dos cidadãos mineiros sobre 
o tema.

O deputado Fred Costa 
(PEN) ressaltou a importân-
cia da Lei 21.970. Ele lembrou 
que, na atual legislatura, a 
ALMG aprovou seis leis rela-
cionadas ao tema.

a causa e divulgar a proposta 
do Ministério Público entre 
os prefeitos e destacou a im-
portância da educação nesse 
processo.

O presidente da comis-
são, deputado Noraldino 
Júnior (PSC), autor do reque-
rimento para a realização do 
debate público, destacou que 
essa é a primeira vez que a As-
sembleia promove um evento 
desse porte para discutir o 
tema. Ele também agradeceu 
o apoio do Ministério Público.

Julvan Rezende Araújo Lacer-
da, documento com diretrizes 
para que as prefeituras ado-
tem as orientações do Ministé-
rio Público.

Julvan Lacerda justificou 
que muitas vezes os municí-
pios adotam práticas inade-
quadas em decorrência da 
falta de recursos e disse que 
os programas propostos pelo 
governo federal carecem de 
uma análise particular de 
cada município. Ele disse ain-
da que a AMM pode abraçar 

A promotora Luciana Imacu-
lada de Paula, coordenadora 
do Grupo Especial de Defesa 
da Fauna do Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG), 
enfatizou a importância da Lei 
21.970, de 2016, que estabe-
lece instrumentos para o con-
trole populacional de cães e 
gatos. Nesse sentido, afirmou 
que o órgão tem cobrado das 
prefeituras o cumprimento da 
norma. A promotora entregou 
ao presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), 

Ministério Público cobra respeito a lei

para o controle populacional 
de animais e a prevenção de 
zoonoses, em substituição à 
matança adotada pela maio-
ria dos municípios brasileiros. 
Entre as soluções, Vânia Nu-
nes citou a esterilização cirúr-
gica e a alta cobertura vacinal.

Flávia Quadros, por sua 
vez, observou que, ao con-
trário do que pensam muitos 
gestores, a matança não é a 
forma mais econômica por-
que não contabiliza gastos 
com captura, transporte, ma-
nutenção, sacrifício, aciden-
tes, zoonoses e problemas 
com a saúde do trabalhador.

ela, muitos trabalhadores que 
exercem funções que envol-
vem matança adoecem com 
problemas psicológicos e com 
frequência recorrem ao abuso 
de álcool e drogas.

Flávia Quadros denunciou 
também que 60% dos animais 
mortos são jogados ou enter-
rados em terrenos baldios e 
7% são colocados em sacos de 
lixo ou caçambas, contribuin-
do para a formação do necro-
chorume, um grave problema 
de saúde pública e ambiental.
Soluções – As palestrantes 
indicaram algumas medidas 
que consideram importantes 

tárias e mais econômicas.
Zoonoses – De acordo com 
a veterinária Vânia Nunes, a 
falta de políticas públicas efi-
cazes afeta não só os animais, 
mas também os seres huma-
nos. Entre outros males, ela 
citou os acidentes de trânsito, 
o abandono de animais mor-
tos em locais públicos, além 
do risco de zoonoses (doenças 
comuns entre pessoas e ani-
mais) e problemas com lixo.

Outra consequência, abor-
dada por sua colega Flávia 
Quadros, diz respeito direta-
mente aos profissionais que 
lidam com animais. Segundo 

No Brasil, 44,3% dos domicílios 
nas áreas urbanas e 65% nas 
áreas rurais têm pelo menos 
um cão, em contraste até mes-
mo com a presença de crian-
ças, que, nas cidades, estão 
em 38,1% das moradias. Os 
dados, oriundos de pesquisa 
realizada pelo IBGE em 2015, 
foram apresentados ontem no 
Debate Público Descontrole 
Populacional Animal e Prolife-
ração de Zoonoses, promovido 
pela Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais.

A médica veterinária e 
diretora técnica do Fórum 
Nacional de Proteção e Defe-
sa Animal, Vânia Plaza Nunes, 
destacou que os brasileiros 
convivem com 52 milhões de 
cães e 22 milhões de gatos, 
“animais com alto potencial 
biológico e reprodutivo”.

O número, no entanto, 
pode ser muito maior, porque a 
pesquisa do IBGE não contem-
pla os animais abandonados, 
conforme advertiu a médica 
veterinária especialista em con-
trole populacional e medicina 
do coletivo Flávia Quadros.

Os convidados do deba-
te também denunciaram os 
maus tratos aos animais e 
condenaram a matança como 
prática de controle, defenden-
do a necessidade de redução 
da população de cães e gatos 
por meio de práticas humani-

Guilherme Dardanhan

Debate tratou de aspectos relacionados ao controle de animais e à proliferação de zoonoses
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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 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 Gló-
ria 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 
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. Votação 

78% do saldo total da dívida 
fundada estadual”. 
Mineração – O PL 3.677/16, 
que altera a destinação de 
taxas e recursos do setor 
minerário, teve votação de 
parecer adiada na FFO. O 
deputado Felipe Attiê pe-
diu vista do parecer do re-
lator, deputado Ulysses Go-
mes (PT), que apresentou 
o substitutivo nº 2. Uma 
nova reunião para análise 
da proposta foi agendada 
para hoje, às 18 horas.

dores ou o piso nacional dos 
professores”, previu.

O relator da matéria e 
presidente da comissão, de-
putado Tiago Ulisses (PV), 
afirmou que a adesão do Es-
tado às condições estabeleci-
das pela União trará impacto 
positivo nas finanças públi-
cas estaduais. Será aditado, 
segundo ele, o contrato da 
“mais expressiva dívida do 
Estado, cujo saldo em dezem-
bro de 2016 era de R$ 87,2 
bilhões, correspondente a 

mês, no período de julho de 
2016 a junho de 2018.

Para fazer jus ao bene-
fício, porém, os estados de-
verão limitar o crescimento 
anual das despesas primárias 
correntes à variação da infla-
ção, medida pelo IPCA, nos 
dois exercícios subsequentes 
à assinatura do termo aditivo. 
Em caso de descumprimento 
da medida, o prazo adicional 
de 240 meses será revogado, 
e o Estado deverá restituir à 
União os valores diferidos em 
12 meses.

O parecer destaca que 
o projeto de lei orçamen-
tária (LOA) para 2018 (PL 
4.666/17), em tramitação na 
ALMG, prevê o atendimento 
à condição sobre o cresci-
mento das despesas. O de-
putado Felipe Attiê (PTB), po-
rém, contestou a informação. 
Segundo ele, o aumento das 
despesas correntes previsto 
no projeto da LOA chega a 
7,93%, ou seja, bem acima da 
inflação deste ano, estimada 
em 4%. “Esse projeto será 
nulo, e o governo não terá 
como pagar o 13º dos servi-

O Projeto de Lei (PL) 4.705/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que possibilita a re-
negociação das dívidas do Es-
tado com a União, já pode ser 
analisado pelo Plenário. Ele 
recebeu, ontem, parecer fa-
vorável da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (FFO), na forma original.

A proposição tramita 
em 1º turno, em regime de 
urgência, e autoriza Minas 
Gerais a celebrar termos adi-
tivos a contratos firmados 
com a União. Na prática, o 
Estado poderá aderir às con-
dições estabelecidas na Lei 
Complementar Federal 156, 
de 2016, que estabeleceu o 
Plano de Auxílio aos Estados 
e as medidas de estímulo ao 
reequilíbrio fiscal.

Essa lei possibilita à 
União aumentar em 20 anos 
o prazo para o pagamento da 
dívida dos estados firmada no 
âmbito da Lei Federal 9.496, 
de 1997, e da Medida Provi-
sória 2.192-70, de 2001. Além 
disso, autoriza a redução ex-
traordinária das prestações, 
limitada a R$ 500 milhões por 

Projeto que autoriza renegociação da 
dívida está pronto para ir a Plenário

COMISSÕES

Proposição recebeu parecer da Comissão de Fiscalização

Daniel Protzner
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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

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da  

Câmara Municipal de Olaria
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir os comandan-

tes do 1º Batalhão da PMMG e da 6ª Companhia desse batalhão sobre  
irregularidades verificadas em visita da comissão ao local. Requerimen-
to: deputado Sargento Rodrigues

10h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propos-

tas apresentadas na discussão participativa do PPAG
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

13h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propos-

tas apresentadas na discussão participativa do PPAG 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário Estácio 

de Sá, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a pre-
sença de convidados, o funcionamento do Centro de Educação e Apoio 
Social da UFMG. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, o Projeto de Lei 3.562/16, do deputado Rogério Correia, 
que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos sociambientais e 
fundiários rurais e urbanos. Requerimento: deputado Gustavo Santana

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propos-
tas apresentadas na discussão participativa do PPAG 

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho III) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

16h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
18 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 3.677/16 (1º turno), da Comissão 
Extraordinária das Barragens, que altera a Lei 19.976, de 2011, a qual 
institui a Taxa e o Cadastro de Controle, Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades Minerárias

 0h Memória e Poder – político Israel Pinheiro Filho
 1h Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, Quinteto 

Quintus e Quarteto BH Trompas  
 1h30 Assembleia Notícia (reprise)
 2h Comissão de Administração Pública (reprise) – debate a 

política de cotas adotada pela Escola de Governo da Fundação 
João Pinheiro

	 4h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	
(reprise) – debate a inclusão da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Agricultura familiar
 9h00 Compacto de comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Recorde de assassinatos no Brasil 
 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 Debate  – Descriminalização das drogas 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h25 Diálogos Possíveis (inédito) – Direitos humanos e 

criminalidade: modelos punitivos
 19h30 Panorama – Agricultura Familiar
 20h Geração – Gustavo Werneck
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compacto de comissões
 21h Memória e Poder – político Israel Pinheiro Filho
 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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TV ASSEMBLEIA

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

ORDEM DO DIA (cont.)


