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Deputado reivindica crédito fundiário
Apesar da defesa de parti-
cipantes da reunião, o PL 
3.562/16 não é unanimida-
de na ALMG. Em contrapon-
to aos demais participantes, 
o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) disse que 
buscará formas de reprovar 
a proposição. Ele disse con-
siderar “fracassado” o pro-
jeto de reforma agrária no 
Brasil, por apresentar diver-
sos casos de fraudes, bene-
ficiando filhos de políticos e 

pessoas sem aptidão para o 
trabalho agrícola. 

Arantes defendeu que, 
em vez de assentamentos, o 
governo promova programas 
de crédito fundiário, para fi-
nanciar a compra de terras 
por pequenos produtores. Ele 
também afirmou que o deba-
te desta terça (28) foi realiza-
do sem garantir o contraditó-
rio e sem convite a represen-
tantes dos produtores rurais.

O presidente da Comis-

são de Direitos Humanos, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
defendeu que o PL 3.562/16 
seja avaliado e discutido tec-
nicamente, e não politica-
mente. Ele lembrou que o 
projeto já passou pela Comis-
são de Agropecuária e Agroin-
dústria, presidida por Antonio 
Carlos Arantes. Como relator 
da proposição, Cristiano Sil-
veira se declarou pronto a re-
ceber contribuições e suges-
tões de todos os que deseja-

rem aprimorar o texto.
O deputado Gustavo San-

tana (PR) disse ser um defen-
sor do produtor rural e con-
trário a invasões de terras 
produtivas, mas também es-
tá convicto de que o projeto é 
uma contribuição para a me-
diação de conflitos. Além dis-
so, ele garantiu que represen-
tantes dos produtores rurais 
foram convidados para a au-
diência pública, realizada a 
seu requerimento.

Projeto que busca formalizar mediação 
de conflitos é defendido em audiência

O Projeto de Lei (PL) 3.562/16, 
que regulamenta procedimen-
tos de mediação de conflitos 
coletivos socioambientais e 
fundiários rurais e urbanos, 
foi defendido pela maioria dos 
participantes de audiência pú-
blica sobre a proposição, reali-
zada ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos. A proposi-
ção aguarda votação de pare-
cer na comissão, para depois 
ser analisada pela Comissão 
de Administração Pública, an-
tes de seguir para o Plenário, 
em 1º turno.

O autor da matéria, depu-
tado Rogério Correia (PT), disse 
na reunião que o PL 3.562/16 
procura formalizar procedi-
mentos que já são adotados 
pela mesa de diálogo implanta-
da pelo governo do Estado, mas 
que ainda não têm força de lei. 
“Não queremos passar por ci-
ma da Constituição, que tem 
assegurado o direito à proprie-
dade, mas também o direito à 
moradia, e a função social da 
terra”, afirmou o parlamentar.

O coordenador estadual 
do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), 
Sílvio Neto, defendeu a apro-
vação do projeto e destacou a 
importância do diálogo na so-

lução de conflitos fundiários. 
Ele deu como exemplo o caso 
da Fazenda Córrego Fundo/
Gravatá, em Novo Cruzeiro 
(Vale do Jequitinhonha), onde 
os sem-terra já haviam cons-
truído uma comunidade, mas 
que era objeto de uma ordem 
de reintegração de posse.

Segundo Sílvio Neto, a 
sensibilidade do coronel Arol-
do Pinheiro de Araújo, co-
mandante da 15ª Região da 

Polícia Militar, fez com que o 
cumprimento da ordem fos-
se adiado por dois anos. Nes-
se período, foi possível uma 
mediação que resultou na de-
sapropriação da área para as-
sentamento rural, sem prejuí-
zo para o proprietário.

O desembargador Alberto 
Diniz Júnior, do Tribunal de Jus-
tiça, disse que o projeto aten-
de aos princípios que norteiam 
o novo Código de Processo Civil 

e que privilegiam a conciliação. 
Ele também propôs a criação 
de um cadastro de proprieda-
des para evitar a invasão de ter-
ras que cumprem função social.

Outros defensores do 
projeto foram o integrante 
do Movimento dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras por Di-
reitos, Wallace Oliveira, e a 
coordenadora do Movimento 
dos Atingidos por Barragens, 
Alexandra Maranho.

PL 3.562/16 teve apoio da maioria dos participantes da reunião, mas também recebeu críticas

Daniel Protzner
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Presidente participa de solenidade 
de entrega de veículos a prefeituras

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), participou 
ontem de uma solenidade, 
na Cidade Administrativa, 
para entrega de veículos des-
tinados ao atendimento das 
demandas de saúde do Esta-
do. Os carros serão utilizados 
para o transporte de passa-
geiros na área de  atenção 
primária à saúde, em mais de 
200 municípios mineiros.

Além do presidente Adal-
clever Lopes, diversos outros 
deputados da Assembleia Le-
gislativa compareceram à so-

lenidade e acompanharam a 
entrega das chaves dos veícu-
los, feita pelo governador Fer-
nando Pimentel. Também par-
ticiparam o secretário de Esta-
do de Saúde, Sávio Souza Cruz, 
e prefeitos de diversas cidades.

No total, o governo do Es-
tado entregou 259 carros a 
213 prefeituras, 12 entidades 
e 1 consórcio público. A soma 
de investimentos na compra 
dos veículos destinados à saú-
de foi da ordem de R$ 13,1 mi-
lhões. Esses recursos são fruto 
de emendas apresentadas por 
parlamentares da ALMG.

Clarissa Barçante

REUNIÃO ESPECIAL

ALMG celebra os 50 anos do Ipem
Reunião Especial de Plenário 
celebrou, na noite de segun-
da-feira (27), o cinquentená-
rio do Instituto de Metrologia 
e Qualidade de Minas Gerais 
(Ipem). A cerimônia foi reque-
rida pelo deputado Ivair No-
gueira (PMDB). “É uma justa 
homenagem ao Ipem, que há 
50 anos garante a melhoria da 
qualidade de vida do cidadão, 
especialmente nas áreas da 
saúde, segurança, meio am-
biente e defesa do consumidor, 
atendendo com excelência às 
necessidades da sociedade”, 
afirmou o parlamentar.

Na solenidade em Plená-
rio, juntamente com o depu-
tado Dirceu Ribeiro (PHS), o 
deputado Ivair Nogueira en-
tregou placa comemorativa 
ao diretor-geral do Ipem, Fer-
nando Sette. Também parti-
cipou da homenagem o pre-
sidente do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), Carlos 
Augusto de Azevedo.

Entre outras atribuições, o 
Ipem é responsável pela verifi-
cação de balanças comerciais e 
industriais e do peso e da quali-
dade de produtos diversos.

Luiz Santana

COMISSÕES

Atrasos em repasses serão discutidos
Os atrasos nos repasses do 
governo do Estado para as 
prefeituras deverão ser dis-
cutidos em audiência da Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia. Requerimento 
com essa finalidade, de auto-
ria da deputada Ione Pinheiro 
(DEM) e do deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS), foi aprovado 
ontem pela comissão.

A deputada Ione Pinhei-
ro lembrou que, no fim de ca-
da ano, as prefeituras devem 
“fechar as contas” e honrar os 
compromissos assumidos. Po-

rém, segundo ela, das dez par-
celas de repasses relativos ao 
transporte escolar deste ano, 
apenas cinco foram pagas até o 
momento. Além dos prefeitos, 
serão convidados para a au-
diência representantes das Se-
cretarias de Estado de Educa-
ção, de Governo e de Fazenda.

“Os prefeitos estão nos 
procurando. Eles também não 
estão recebendo repasses do 
ICMS, da merenda escolar e 
dos recursos da saúde, que 
vêm da União. Precisamos en-
contrar uma solução”, refor-

çou a deputada.
Segurança pública – A Comis-
são de Segurança Pública, que 
pretendia ouvir ontem o ma-
jor Renato Salgado Cintra Gil 
e o tenente-coronel Eduardo 
Felisberto Alves, respectiva-
mente comandantes da 6ª 
Companhia e do 1º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM) de 
Belo Horizonte, marcou nova 
audiência pública com a mes-
ma finalidade. O motivo foi a 
ausência dos dois, que haviam 
sido convocados para esclare-
cer irregularidades constata-

das durante visita da própria 
comissão à 6ª Companhia, que 
faz parte do 1º Batalhão.

O presidente da Comissão 
de Segurança Pública e autor 
do requerimento de audiên-
cia, deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), disse que um acor-
do entre o comando da Polí-
cia Militar, o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
e o líder do Governo na ALMG, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
previa a presença dos milita-
res na reunião de ontem.
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Governo garante continuidade de centro 
que trata pessoas com anemia falciforme
O Centro de Educação e Apoio 
Social (Ceaps) da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) não será fechado. A 
informação foi dada ontem pe-
lo deputado Doutor Jean Freire 
(PT), em audiência pública da 
Comissão de Participação Po-
pular. Segundo o parlamentar, 
que preside a comissão e soli-
citou a audiência, o funciona-
mento da entidade foi garanti-
do em conversa com o secretá-
rio de Estado de Planejamento 
e Gestão, Helvécio Magalhães. 
O secretário assegurou a cele-
bração de um novo convênio 
entre a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) e o Núcleo de 
Ações e Pesquisa em Apoio 
Diagnóstico (Nupad), da Facul-
dade de Medicina da UFMG, 
no qual o Ceaps está inserido.

O centro desenvolve ini-
ciativas sociais, assistenciais e 
de apoio a pacientes diagnos-
ticados com doenças detecta-
das pelo teste do pezinho, co-
mo anemia falciforme e fibro-
se cística. “O Ceaps atende 
muitas pessoas do Vale do Je-
quitinhonha e do Norte de Mi-
nas, prestando um serviço be-
líssimo”, afirmou o deputado.

O diretor-geral do Nupad, 
José Nelio Januário, explicou 
que um novo convênio é im-
prescindível para a manuten-
ção do Ceaps. Ele informou 
que, até outubro de 2016, a 

instituição contava com re-
passes de R$ 1,2 milhão ao 
ano da Secretaria de Saúde, 
mas a parceria chegou ao fim. 
A partir de então, as ações de 
acolhimento passaram a ser 
custeadas pela Faculdade de 
Medicina, enquanto os tes-
tes do pezinho foram banca-
dos pelo Ministério da Saúde.

Para manter o serviço, no 
entanto, o Nupad precisou re-
duzir em quase 70% o núme-
ro de funcionários e em cerca 
de 20% os treinamentos. Nes-
se contexto, chegou a ser dis-

cutido o fechamento do cen-
tro, que ocorreria em setem-
bro deste ano, mas não se 
concretizou por causa das ne-
gociações com o governo de 
Minas. No novo convênio, os 
repasses anuais do Estado de-
verão chegar a R$ 3 milhões.

A assessora de Coorde-
nação de Atenção à Saúde de 
Mulheres e Crianças da SES, 
Ana Renata Moura, enfatizou 
a relevância do Ceaps e con-
firmou que um novo convê-
nio está em discussão. 

A situação do centro ain-

da gera temor nos pacientes. 
A presidente da Associação de 
Pessoas com Doenças Falcifor-
mes e Talassemias, Maria Ze-
nó Soares, disse estar teme-
rosa com relação ao futuro do 
serviço, ainda que o novo con-
vênio tenha sido garantido.

De acordo com a presi-
dente voluntária da Associa-
ção Mineira de Assistência 
à Mucoviscidose, Claudiana 
Armendane Silva, a incerte-
za quanto ao funcionamento 
do Ceaps tem afligido quem 
acompanha as famílias.

Reunião abordou ameaças de fechamento do Ceaps da UFMG, por falta de repasses estaduais

Sarah Torres

COMISSÕES

Comissão acata sugestões sobre o PPAG
As sugestões apresentadas 
pela população durante a 
Discussão Participativa do 
Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-
-2019 – Revisão para 2018 
foram analisadas ontem pe-
la Comissão de Participação 
Popular. Elas deram origem 
a 72 propostas de ação le-
gislativa (PLEs), que, por sua 
vez, se desdobraram em 76 
emendas ao PPAG e outras 
55 emendas à Lei Orçamen-
tária Anual de 2018, contida 
no Projeto de Lei 4.666/17.

As propostas populares 
poderão tornar possível a des-
tinação de R$ 20 milhões no 
próximo ano para as mais di-
versas áreas. Para a agricultu-
ra familiar, seriam pouco mais 
de R$ 5,7 milhões, abarcando 
ações de produção sustentável 
e agregação de valor aos pro-
dutos do campo. A PLE 159/17, 
por exemplo, propõe a realiza-
ção de uma feira estadual de 
agricultura familiar e a destina-
ção de recursos para um diag-
nóstico socioeconômico de po-
vos e comunidades tradicionais.

Há propostas de ações 
também para grupos vulne-
ráveis. A PLE 168/17 visa ga-
rantir verba de apoio a proje-
tos especiais de enfrentamen-
to da violência sexual contra 
crianças e adolescentes na BR-
-116, em Itaobim, Padre Paraí-
so e Medina, no Vale do Jequi-
tinhonha. Para as mulheres, a 
PLE 167/17 propõe o apoio à 
estruturação e à manutenção 
da Casa de Referência da Mu-
lher Tina Martins, que atua 
no acolhimento de vítimas de 
violência doméstica.

A revisão anual do PPAG 
tem como objetivo adequá-lo 
à Lei Orçamentária (LOA), que 
contém a estimativa de recei-
tas e despesas do Estado para 
o período de um ano. Ao lon-
go de outubro e novembro, a 
ALMG promoveu encontros 
na Capital e no interior para 
ouvir sugestões da população.

As PLEs acatadas pela Co-
missão de Participação Popu-
lar também deram origem a 
172 requerimentos, com pe-
didos de providências a dife-
rentes órgãos do Estado.
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Junta Comercial 
Uma carta dos servidores 
em greve da Junta Comercial 
de Minas Gerais (Jucemg) 
foi lida pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). Ele 
relatou que o governo de 
Minas descumpriu acordo 
firmado com a categoria em 
2015, no qual se comprome-
tia a reajustar os salários, 
cumprir a data-base anual e 

instituir um plano de carrei-
ra. “O acordo não foi cum-
prido e os servidores estão 
há 12 anos sem reajuste”, 
declarou. Segundo Sargento 
Rodrigues, só com a greve 
deste ano o governo decidiu 
criar uma comissão para es-
tudar um plano de carreira. 
“Os vencimentos da Jucemg 
são em média a metade dos 
pagos aos servidores de jun-

tas comerciais do Sudeste e 
do Sul”, comparou. Com 190 
servidores e uma remunera-
ção que representa 0,004% 
do orçamento, a Jucemg ge-
ra R$ 40 milhões anuais para 
os cofres públicos, de acor-
do com a carta. Em aparte, o 
deputado Felipe Attiê (PTB) 
disse que o governo tem fei-
to acordos com várias cate-
gorias e não os cumpre.

Homenagem
A morte do ex-deputado e 
tabelião Eugênio Klein Dutra, 
na quarta-feira (22), foi lem-
brada pelo deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS). Secretário de 
Estado de Educação entre 
1978 e 79, no governo de 
Ozanan Coelho, Klein era ofi-
cial do 6º Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Belo Hori-
zonte desde 1960. “Com um 

currículo admirável de ho-
mem público, ele desempe-
nhou todas as suas funções 
com excelência, deixando 
um grande legado”, afirmou 
Ribeiro. O deputado lembrou 
do trabalho de Klein em prol 
dos notários, o que o levou 
a fundar e a presidir o sindi-
cato da categoria. “Amigável, 
competente e conselheiro. 
Aprendi muito com ele, por 

sua coragem, seu espírito de 
justiça”, acrescentou o parla-
mentar. Em aparte, o depu-
tado Durval Ângelo (PT) falou 
sobre a pauta da ALMG nes-
te fim de ano. “Estamos ten-
tando o entendimento para 
que possamos avançar nas 
votações. Por isso, é impor-
tante nas próximas semanas 
termos todos os deputados 
aqui na Assembleia”, disse.

Escolas especiais 
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) falou sobre audiência 
realizada na sexta-feira (24) 
pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, que ele preside. 
A reunião tratou da renova-
ção de matrículas em escolas 
especiais. “Vi mães aflitas 
com a  possibilidade de fe-
chamento dessas unidades”, 

afirmou. Duarte Bechir des-
tacou que o governo do Esta-
do anunciou a formação de 
comissão para estudar solu-
ções. Em apartes, o deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB) 
cobrou do governo o paga-
mento de parcela atrasada 
do ICMS aos municípios, 
o deputado Douglas Melo 
(PMDB) apresentou mani-
festo pedindo a privatização 

da MG-424, o deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSDB) 
disse duvidar que o governo 
consiga manter abertas as 
escolas especiais, o deputa-
do Felipe Attiê (PTB) parabe-
nizou Duarte Bechir pela luta 
em prol dessas instituições, 
e o deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) alertou para 
falhas de atendimento nos 
hospitais.

Projeto que altera destinação de taxas
da mineração está pronto para Plenário

Está pronto para ir a Plená-
rio, em 1º turno, o Projeto 
de Lei (PL) 3.677/16, que al-
tera a destinação de taxas e 
recursos do setor minerário. 
O parecer sobre a matéria foi 
aprovado ontem pela Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO). O rela-
tor, deputado Ulysses Gomes 
(PT), apresentou o substituti-
vo nº 2. O projeto é de autoria 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens e contempla 
medidas propostas na investi-
gação do rompimento da bar-
ragem de rejeitos da Samar-
co, em novembro de 2015.

Para tanto, o PL 3.677/16 
altera a Lei 19.976, de 2011, 

que institui a Taxa de Con-
trole, Monitoramento e Fis-
calização das Atividades de 
Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Re-
cursos Minerários (TFRM) e 
seu respectivo Cadastro Es-
tadual (Cerm). O objetivo é 
destinar a totalidade dos re-
cursos da TFRM e do Cerm 
aos órgãos e entidades do 
Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Sisema), para reforçar 
as atividades de fiscalização.

Atualmente, esses recur-
sos são destinados a vários 
órgãos e entidades da admi-
nistração estadual. Dos cerca 
de R$ 500 milhões arrecada-

dos de 2014 a 2015, menos 
de R$ 100 milhões foram re-
passados à Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente.

O substitutivo nº 2 aca-
ta as modificações propostas 
no texto anterior, mas busca 
“aprimorar a legislação tribu-
tária”. O relator justifica que 
o substitutivo nº 1, da Comis-
são de Administração Públi-
ca, incluiu alterações de natu-
reza tributária propostas pe-
lo governador, que tramitam 
em outros projetos na ALMG.

O parecer enfatiza que a 
maior parte das medidas pro-
postas não implica aumento 
de tributos estaduais. Além 
disso, as que poderiam con-

figurar renúncia de receita, o 
que exigiria medidas de com-
pensação, são acompanha-
das por outras de aumento, 
como a progressividade do 
benefício de ICMS relativo à 
aquisição de óleo diesel por 
empresa prestadora de servi-
ço de transporte rodoviário.

Essas medidas geraram 
críticas do deputado Felipe At-
tiê (PTB), que acusou o gover-
no de estar fazendo uma ma-
nobra para encobrir a eleva-
ção de taxas relativas à emis-
são de carteira de identidade. 
O relator na Comissão de Ad-
ministração Pública, deputa-
do João Magalhães  (PMDB), 
defendeu as mudanças.

COMISSÕES
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Reforma em ponte
Apesar de comemorar a pu-
blicação do edital de licitação 
para obras da ponte na BR -381 
entre Timóteo e Coronel Fa-
briciano, no Vale do Aço, o de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB) disse que vai conti-
nuar cobrando do governo 
federal a execução das ações. 
“A ponte estava em péssimas 
condições, provocando mui-

tas tragédias. Depois de mui-
ta luta, as empresas interes-
sadas na obra podem apre-
sentar propostas, que serão 
abertas em 21 de dezembro”, 
informou. Celinho do Sint-
trocel também parabenizou 
o governador pela entrega, 
na Cidade Administrativa, de 
veículos para a área de saú-
de. Ele aproveitou para pedir 
à Secretaria de Saúde que 

libere pagamentos atrasados 
para o Hospital José Maria de 
Morais, em Coronel Fabricia-
no. Em aparte, o deputado 
Durval Ângelo (PT) respon-
deu que serão pagas duas 
parcelas ao estabelecimento, 
na próxima semana. Celinho 
do Sinttrocel agradeceu, re-
gistrando o empenho do go-
verno em resolver os proble-
mas do Vale do Aço.

Saúde
Ao comentar a entrega de 
veículos na área de saúde, 
o deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) registrou que, dos 259 
carros, apenas sete foram 
entregues a prefeitos ligados 
a deputados da oposição. 
“Esse governo deve hoje R$ 3 
bilhões na área de saúde, e 
não é herança do governo 
passado, é irresponsabilida-

de”, afirmou. Gustavo Corrêa 
também condenou o atra-
so no pagamento dos ser-
vidores estaduais: “Isso vai 
gerar prejuízo na economia 
do Estado e, além disso, é 
direito do trabalhador”. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) criticou o 
secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Helvé-
cio Magalhães, por ter dito 

em entrevista que até a pro-
vidência divina é bem-vinda 
para saldar o 13º salário do 
funcionalismo. Também em 
aparte, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) se solidari-
zou com os prefeitos do inte-
rior. Segundo ele, os chefes 
do Poder Executivo nos mu-
nicípios têm de lidar com atra-
sos nos repasses para o trans-
porte escolar e para a saúde.

Defesa do governo
O deputado André Quintão 
(PT) rechaçou as críticas da 
oposição ao governo. De 
acordo com ele, muitos rea-
justes de salário de servi-
dores, honrados pela atual 
gestão, foram aprovados na 
gestão do então governa-
dor Antonio Anastasia. “O 
aumento de servidores da 
segurança gerou despesas 

adicionais de R$ 3,4 bilhões”, 
declarou. André Quintão dis-
se que o governador Fernan-
do Pimentel assinou acordo 
se comprometendo a pagar 
o piso nacional dos professo-
res, ao contrário do governo 
anterior, que se negou a cum-
prir a lei. Ele acrescentou que 
a crise se aprofundou e, ainda 
assim, o piso foi reajustado, 
mas Minas não pôde aplicá-

-lo devido a restrições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Ele pediu apoio da oposição 
para cobrar que a União pa-
gue sua dívida com o Estado, 
em função das perdas com a 
Lei Kandir. “Se Minas não fos-
se perseguida pelo governo 
federal, estaríamos em situa-
ção melhor. Ainda assim, a 
atual gestão é muito superior 
às anteriores”, concluiu.

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 Campo-
lina 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)
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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

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

vidados, a situação da saúde em Divinópolis. Requerimento: deputado 
Fabiano Tolentino

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 3.562/16 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que dis-
põe sobre mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários 
rurais e urbanos

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

cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que aprova o Plano Estadual de Educação

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

pareceres sobre 26 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.736/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
III) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Belo Horizonte) – visita à Se-

cretaria de Estado de Educação, para apresentar as demandas discutidas 
em audiência sobre a valorização do diretor de escola. Requerimento: 
deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 
Belo Horizonte

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.543/17 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a acu-
mulação e a extinção das serventias que especifica

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) – discutir e votar 
pareceres sobre 27 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.631/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre 
o PL 3.562/16 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre me-
diação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.543/17 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a acu-
mulação e a extinção das serventias que especifica

16 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – debater, com a presença de convi-

dados, a preservação da cultura de matriz africana. Requerimento: de-
putado Rogério Correia

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Agricultura familiar
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (21/9/17 – reprise) 

– debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 
no Estado

 5h Palestra – Políticas públicas de combate à corrupção, com 
Cristiana Fortini

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Recorde de assassinatos no Brasil 
 7h Zás – Peça Templo de águas, com Grupontapé
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Produtos especiais dos campos de Minas
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 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 – Produtos especiais dos campos de Minas
 20h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Corrêa 

da Silva Filho
 21h Assembleia Debate (reprise) – Descriminalização das drogas
 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 23.484/17

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


