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Plano de Educação vai a Plenário com 
mudança em artigo sobre discriminação

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem parecer 
de 1º turno favorável ao Pro-
jeto de Lei 2.882/15, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que contém o Plano Estadual 
de Educação (PEE). O relator, 
deputado Carlos Henrique 
(PRB), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Administra-
ção Pública, com a emenda 
nº 1, que apresentou. A pro-
posta está pronta para ir a 
Plenário.

O PEE define diretrizes, 
objetivos, metas e estraté-
gias para os próximos dez 
anos. A mudança proposta 
altera o artigo 3º do substi-
tutivo nº 2, que determina a 
promoção de atenção inte-
gral ao estudante e a preven-
ção da evasão escolar por 
razões de preconceito e dis-
criminação. A nova redação 
suprime os termos “racial, 
socioeconômica, cultural, re-
ligiosa, de gênero, de orien-
tação sexual e de identidade 
de gênero”, que qualificam a 

discriminação. O relator afir-
mou, durante a reunião, que 
a “ideologia de gênero deve 
ser combatida”. 

A emenda nº 1 também 
inclui dispositivo segundo o 
qual as políticas de atenção 

integral ao estudante deve-
rão ser desenvolvidas pelos 
órgãos de assistência social, 
saúde e proteção, em parce-
ria com as famílias.

Também está pronto para 
ir a Plenário em 1º turno, após 

receber parecer favorável 
da FFO, o PL 924/15, do de-
putado André Quintão (PT), 
que define os direitos dos 
usuários dos serviços de as-
sistência social no âmbito 
do Estado. 

PL prevê abertura de 
capital da Codemig

O governo do Estado preten-
de transformar a Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Co-
demig) em sociedade anôni-
ma de economia mista, com 
a venda de até 49% de suas 
ações. É o que prevê o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.827/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel, recebido ontem na Reu-
nião Ordinária de Plenário.

A proposição estabele-
ce que o Estado manterá, no 
mínimo, 51% das ações com 
direito a voto e que o contro-

le da Codemig não poderá ser 
transferido sem autorização le-
gislativa. O objetivo do projeto 
é a capitalização da companhia 
e a diversificação das fontes de 
investimento no Estado.

Também do governador, 
o Plenário recebeu ontem o 
PL 4.826/17, que tem como 
objetivo disciplinar as parce-
rias entre o Estado e as enti-
dades qualificadas como or-
ganização da sociedade civil 
de interesse público (Oscip), 
organização social (OS) e Ser-
viço Social Autônomo (SSA). 

ALMG abre ciclo sobre 
produtos mineiros

A Assembleia Legislativa abre 
hoje o ciclo de debates Pro-
dutos Especiais dos Campos 
de Minas: as Tecnologias e os 
Mineiros em Destaque, que 
segue amanhã, com ativida-
des no Auditório José Alencar.

O evento tem como ob-
jetivo debater questões re-
lacionadas a cinco cadeias 
produtivas da agropecuária 
mineira: queijos, azeites, mel 
e derivados, vinhos e cafés. 
Além disso, vai discutir as 
novidades tecnológicas e a 
inserção dos produtos minei-

ros nos mercados nacional e 
internacional.

 A programação, que hoje 
vai das 9 horas até as 17h30, 
prevê palestras, painéis e a 
apresentação de casos de su-
cesso, como o dos queijos do 
Serro premiados na França e 
o do vinho de Três Pontas que 
ganhou medalha de bronze 
na Inglaterra.

Alguns desses produ-
tos poderão ser comprados 
numa feira no Espaço Demo-
crático José Aparecido, nos 
mesmos dias do evento.

Ricardo Barbosa

Alteração no PL 2.882/15 é sugerida em parecer da Comissão de Fiscalização aprovado ontem 
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Apesar da alta demanda, faltam dinheiro
e equipamentos na UPA de Divinópolis 

O alto custo da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
Padre Roberto, em Divinópo-
lis (Centro-Oeste de Minas), o 
atendimento além da capaci-
dade e a falta de medicamen-
tos, materiais e recursos para 
pagamentos da equipe foram 
alguns dos problemas aponta-
dos, ontem, em audiência pú-
blica da Comissão de Saúde.

O diretor administrativo 
da UPA, José Orlando Reis, dis-
se que a unidade atende cerca 
de 400 pacientes por dia, 50 
a mais que a capacidade má-
xima, sendo que 7% deles ne-

cessitam de cuidados hospi-
talares, mas faltam vagas nos 
hospitais locais. Ele também 
afirmou que o custo da UPA 
chegou a R$ 2 milhões no mês 
passado. De acordo com ele, 
R$ 500 mil foram pagos pelo 
Ministério da Saúde, e R$ 125 
mil deveriam ter sido repassa-
dos pelo governo do Estado, 
mas esse repasse já está atra-
sado em 16 parcelas. “O valor 
que sobra para o município é 
muito alto”, acrescentou.

O diretor clínico da UPA 
Padre Roberto, Rodolfo Bar-
bosa, disse que a unidade 

sofre com falta de medica-
mentos e materiais, sendo 
que existem médicos há dois 
meses sem receber seus sa-
lários. Uma paralisação dos 
profissionais está prevista 
para amanhã.

A assessora técnica da 
Coordenação de Urgência e 
Emergência da Secretaria de 
Estado de Saúde, Érika San-
tos, reconheceu o atraso no re-
passe dos recursos estaduais. 
Ela apontou, entretanto, que 
o pagamento devido pelo Es-
tado não cobre um mês das 
despesas da unidade. Érika 

disse que o Ministério da Saú-
de está realizando o Plano de 
Ação Regional (PAR), com o 
objetivo de avaliar a situação 
da saúde em toda a região. A 
expectativa é de uma solução 
para desafogar o atendimen-
to em Divinópolis.
Fechamento – O autor do 
requerimento de audiência, 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), afirmou que a UPA de 
Divinópolis chegou a ficar fe-
chada durante alguns dias por 
falta de recursos. “Esse descui-
do não pode continuar”, disse.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimenta 
(PDT), destacou as dificulda-
des financeiras enfrentadas 
pelas UPAs. Para o deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
essa situação se deve à falta 
de repasses estaduais.

Os deputado Antônio 
Jorge (PPS) e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) também criti-
caram a maneira como o Esta-
do faz a gestão da saúde.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) destacou a falta de 
planejamento nos gastos com 
a saúde, em especial na cons-
trução dos hospitais regionais. 
O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) afirmou que a saúde 
não é priorizada no Brasil.

O deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD) apontou a 
necessidade de se discutir 
também a qualidade do aten-
dimento nas UPAs.

A crise na área de saúde em Divinópolis foi tema de audiência pública realizada ontem

PL cria política de segurança alimentar
A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) deu parecer 
pela constitucionalidade, on-
tem, ao Projeto de Lei (PL) 
4.737/17, do governador 
Fernando Pimentel, que ins-
titui a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sus-
tentável (Pesans). A proposi-
ção também organiza o Sis-
tema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Si-
san) no âmbito do Estado. O 
relator, deputado Leonídio 

Bouças (PMDB), manteve o 
texto original. O projeto se-
gue agora para a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

Outras proposições do 
governador a receber pare-
ceres pela constitucionali-
dade foram: o PL 4.340/17, 
que altera a Lei 20.826, de 
2013, a qual institui o Estatu-
to Mineiro da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno 
Porte; e o PL 4.799/17, que 

atualiza, em face do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019, a 
Lei 18.692, de 2009, a qual 
uniformiza os critérios de 
transferência gratuita de 
bens, valores ou benefícios 
por órgãos e entidades da 
administração pública para 
programas sociais.

Também foram conside-
rados constitucionais, entre 
outros: o PL 3.218/16, do de-
putado Anselmo José Domin-

gos (PTC), que libera a venda 
de bebida alcoólica em todas 
as dependências e horários 
nos estádios de futebol no 
Estado; o PL 4.636/17, do de-
putado Fábio Avelar Oliveira 
(PTdoB), que instituir o Polo 
da Moda de Divinópolis; e 
o PL 4.392/17, do deputado 
Paulo Guedes (PT), que altera 
a Lei 14.171, de 2002, a qual 
cria o Instituto de Desenvol-
vimento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene).

 Guilherme Bergamini
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Participantes de audiência destacam
necessidade de combater o racismo

A luta contra o racismo deu o 
tom de audiência pública da 
Comissão de Cultura realiza-
da ontem, a requerimento 
do deputado Rogério Correia 
(PT). A reunião teve como ob-
jetivos celebrar a passagem 
do Dia da Consciência Negra, 
em 20 de novembro, e desta-
car a realização da 8ª edição 
do Prêmio Zumbi de Cultura, 
no dia 22 de novembro. 

O deputado Rogério Cor-
reia reforçou que o momento 
é de luta, porque o racismo 
segue presente em nossa so-
ciedade. “Nos envergonham 
muito os episódios que te-
mos visto na mídia, de pes-
soas sendo expressamente 
racistas, sem nenhum pudor. 
Em vez de inclusão, em ple-
no Século 21, temos de lidar 
com preconceitos”, frisou.

A idealizadora do Prêmio 
Zumbi de Cultura e direto-
ra da Companhia Baobá de 
Dança, Júnia Bertolino, disse 
que a premiação surgiu para 
homenagear os mestres po-
pulares de Belo Horizonte e, 
atualmente é a única a dar vi-
sibilidade aos artistas negros 
da cidade. 

Representando a Coor-
denação Nacional de Entida-
des Negras (Conen), Eva Al-
ves Pereira elogiou a iniciati-
va do Prêmio Zumbi. “Fomos 
sequestrados e erguemos 
esse país de graça. Depois 
da abolição, queriam nos di-
zimar. Esse prêmio nos torna 
protagonistas e, por isso, nos 
enche de orgulho”, declarou.

A secretária nacional 
dos Agentes de Pastoral 
Negros do Brasil, Sarah 

Santos, denunciou situa-
ções de racismo.

O presidente da Comis-
são de Cultura, deputado 
Bosco (Avante), disse que 
preservar a cultura de matriz 

africana é preservar a história 
do Brasil. Ele falou da impor-
tância de Minas ter agora um 
Plano Estadual de Cultura, 
que norteará os rumos do 
setor nos próximos dez anos.

 Willian Dias

Reunião teve apresentação da Companhia Baobá de Dança

Diretores de escolas são tema de visita

Três iniciativas que buscam 
melhorar a situação de di-
retores de escolas estaduais 

foram discutidas, ontem, em 
visita da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia à 

Secretaria de Estado de Edu-
cação. Uma das medidas é a 
progressão extraordinária. O 
subsecretário de Gestão de 
Recursos Humanos, Antônio 
David de Sousa Júnior, explicou 
que a medida, regulamentada 
em 2013, estava suspensa por 
causa de uma divergência so-
bre o início da sua vigência, o 
que foi esclarecido.

Outras duas iniciativas 
dependem do encaminha-
mento de projetos do governo 
à Assembleia. Elas devem mi-
nimizar alguns efeitos do fim 
do apostilamento, promovido 
pela Lei 14.683, de 2003, para 
os diretores de escolas. 

Segundo a secretária de 
Educação, Macaé Evaristo, 
desde o início, o governo 
busca melhorias para os ser-
vidores da educação. “Não se 
melhora a área se não valo-
rizamos os gestores. Tenho a 
preocupação de deixar esse 
legado”, enfatizou.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que solicitou 
a visita, relatou que a ativi-
dade resultou de audiência 
realizada pela Comissão de 
Educação, sobre a valorização 
dos diretores. A deputada Ce-
lise Laviola (PMDB) destacou 
a parceria entre a secretaria 
e a comissão, a qual preside. 

Comissão das Mulheres discute reformas
A Comissão Extraordinária das 
Mulheres aprovou ontem au-
diência sobre os impactos das 
reformas promovidas pelo go-
verno de Michel Temer. O obje-
tivo é debater especificamente 
a situação das mulheres brasi-
leiras diante dessas mudanças. 
O requerimento para a realiza-
ção da audiência é da presiden-

ta da comissão, deputada Marí-
lia Campos (PT), e do deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB).

A Emenda Constitucional 
95, de 2016, que estabelece teto 
para o crescimento dos gastos 
públicos federais, também pau-
tará os debates nessa reunião.

Outra audiência pública 
requerida pela deputada Ma-

rília Campos tem o objetivo 
de discutir a violência contra 
as mulheres lésbicas, bisse-
xuais e transexuais. Além 
disso, foi aprovado requeri-
mento de visita ao Hospital 
Eduardo de Menezes, em 
Belo Horizonte, para avaliar 
as condições de implementa-
ção do ambulatório de saúde 

integral para pessoas tran-
sexuais. Essa solicitação é de 
autoria dos deputados Marília 
Campos e Geraldo Pimenta.

Por fim, foi aprovada, a 
pedido da presidenta da co-
missão, visita ao plantão da 
Delegacia da Mulher, em Belo 
Horizonte, para verificar seu 
funcionamento.

Daniel Protzner

Comissão e secretaria debateram situação de diretores
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Direitos Humanos opina a favor de
projeto sobre mediação de conflitos 

O Projeto de Lei (PL) 3.562/16, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que dispõe sobre a me-
diação de conflitos socioam-
bientais e fundiários rurais e 
urbanos, recebeu ontem pa-
recer de 1º turno favorável da 
Comissão de Direitos Huma-
nos. O relator, deputado Cris-
tiano Silveira (PT), apresentou 
o substitutivo nº 3, que incor-
pora alterações sugeridas em 
outros dois substitutivos, das 
Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Agropecuá-
ria e Agroindústria.

A matéria tem o objetivo 
de evitar o acirramento em 
situações litigiosas envolven-
do o direito de propriedade, 
tanto nas cidades quanto no 
campo. Para isso, prevê que o 
Estado adote medidas de me-
diação em situações de confli-
tos fundiários, em consonân-
cia com o que determina a 
legislação federal e a estadual. 

Em seu parecer, o depu-
tado Cristiano Silveira defen-
de que as adequações feitas 
ao longo da tramitação em 
1º turno contemplam diver-

sas adaptações necessárias, 
restando, no entanto, alguns 
ajustes motivados pelas con-
tribuições obtidas na audiên-
cia da Comissão de Direitos 
Humanos sobre o assunto, 
na terça-feira (28). Assim, o 
substitutivo nº 3 institui a Po-
lítica Estadual de Mediação 
de Conflitos Fundiários, com 
seus objetivos e diretrizes.

O projeto seria analisado 
também pela Comissão de Ad-
ministração Pública, ontem, mas 
o relator, deputado João Maga-
lhães (PMDB), solicitou prazo re-
gimental para apresentação do 
parecer. Durante duas reuniões 
da comissão realizadas ontem, 
o PL 3.562/16 foi motivo de di-
vergências entre parlamentares 
governistas e da oposição.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) reclamou que a 
Polícia Militar não foi ouvida 
sobre as questões que a en-
volvem na administração dos 
conflitos. O deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), por sua 
vez, disse que a opinião dos 
produtores rurais também 
não teria sido considerada. 

Mais cedo, Sargento Ro-
drigues teve requerimento 
aprovado na CCJ para que o 
projeto retorne a esta comis-
são. Na Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria, foi 
aprovada a realização de nova 
audiência sobre o projeto. O 
requerimento é de autoria 
dos deputados Antonio Carlos 
Arantes, Gustavo Santana (PR) 
e Glaycon Franco (PV).

Ainda nos debates na Co-
missão de Administração, o de-
putado Cristiano Silveira afirmou 
que a oposição tenta postergar a 
tramitação da matéria, para im-
pedir sua votação ainda neste 
ano. Ele afirmou que a proposta 
já está tramitando há um ano e 
meio. “O direito à propriedade 
está preservado no texto. Não 
tentem distorcer o conteúdo 
desse projeto”, declarou.

Clarissa Barçante

Parecer sobre PL 3.562/16 incorpora sugestões

PLs sobre cartórios vão a Plenário
Estão prontos para serem 
votados em 1º turno, pelo 
Plenário, dois projetos de lei 
(PLs) que tratam de questões 
relacionadas a cartórios. On-
tem, a Comissão de Adminis-
tração Pública deu pareceres 
favoráveis ao PL 4.543/17, 
do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (TJMG) e ao PL 
1.271/15, do deputado Ro-
berto Andrade (PSB). 

O parecer ao PL 4.543/17 
foi apresentado pelo deputa-
do João Magalhães (PMDB). 
Ele opinou pela aprovação 
do projeto em sua forma ori-
ginal. A proposição trata da 

acumulação e da extinção de 
serventias cartoriais em três 
comarcas.

O PL 1.271/15 também 
foi relatado pelo deputado 
João Magalhães, que apre-
sentou o substitutivo nº 1. 
A proposição modifica as 
regras de cobrança dos 

emolumentos e taxas nota-
riais, que devem ser pagos 
em função do protesto de 
títulos e documentos de dí-
vida. O substitutivo promo-
ve adequações técnicas na 
redação do projeto e busca 
explicitar alguns de seus 
comandos. 

ORADORES

Falhas hospitalares
O Brasil tem 302 mil mortes 
por ano causadas por falhas 
nos atendimentos hospitala-
res. Os quase 900 óbitos por 
dia superam as mortes no 
trânsito e por câncer. Os dados 
foram citados pelo deputado 
Doutor Wilson Batista (PSD). 
Ele citou a Lei 21.134, de 2014, 
fruto de projeto de sua auto-

ria, que estabelece protocolos 
de segurança nos hospitais. 
“Ela foi regulamentada, mas o 
governo não cobra esses pro-
tocolos”, lamentou. Segundo 
o parlamentar, coisas simples 
como a correta identificação 
do paciente podem evitar er-
ros de medicação. Ele também 
comparou os R$ 12 bilhões 
anuais gastos pela União com 

as falhas hospitalares e os R$ 50 
bilhões gastos com vítimas do 
trânsito. Em aparte, Bonifácio 
Mourão (PSDB) classificou os 
dados como assustadores e 
questionou os números de 
Minas. Doutor Wilson Batista 
informou que o Estado teve 
6,3 mil mortes neste ano e 
que as situações mais graves 
estão no Nordeste do País.
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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 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 
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 Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

ORADORES

Finanças
A falta de repasses, pelo 
governo do Estado, de re-
cursos financeiros devidos 
aos municípios, foi critica-
da pelo deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB). Segundo 
ele, a Associação Mineira 
de Municípios (AMM) divul-
gou carta informando que, 
apenas na área da saúde, o 
valor atrasado já chega a R$ 
2,5 bilhões. O deputado citou 

os valores devidos a Gover-
nador Valadares (Rio Doce), 
em vários programas, que 
somam R$ 37,12 milhões. 
“Pacientes que dependem 
do SUS estão morrendo 
por falta desses recursos. 
Saúde é prioridade; o do-
ente não pode esperar”, 
declarou. Ele também citou 
a construção de hospitais 
regionais iniciada no gover-
no anterior e paralisada na 

atual gestão. “É um espe-
táculo deprimente”, disse. 
Bonifácio Mourão mencio-
nou, além disso, diversas 
notícias sobre as consequ-
ências sociais da crise em 
Minas. Em aparte, o depu-
tado Felipe Attiê (PTB) ques-
tionou a falta de controle 
das despesas do governo e 
afirmou que o Estado está 
“desmanchando, em uma 
situação insolúvel”.

Votações
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) criticou a 
falta de votações no Ple-
nário da Assembleia, que 
já dura quatro meses. Ele 
havia abordado a questão 
em fase anterior da reunião 
e chamou de “desculpas 
esfarrapadas” o contra-
ponto da base do governo. 
“Se não fosse meu apelo, 
não teríamos votado nem 

requerimentos”, afirmou. 
O parlamentar concordou 
que fez obstrução regi-
mental em comissão, mas 
acrescentou que vários 
projetos de deputados já 
estavam prontos, há mui-
to tempo, para a ordem do 
dia. Ele solicitou à Mesa a 
contagem das proposições 
nessa situação. “Os parla-
mentares que não gostam 
que eu fale, venham votar. 

Ou só vamos votar quan-
do for projeto do governa-
dor”, declarou, acusando a 
ALMG de subserviência ao 
Poder Executivo. Em apar-
te, o deputado Felipe Attiê 
(PTB) criticou a abertura de 
capital da Codemig. “O PT 
foi contra isso a vida toda. 
A empresa é dona do nióbio 
de Minas e sua privatiza-
ção, no final do ano, cheira 
a coisa oculta”, afirmou.

Programas sociais
O deputado André Quintão 
(PT) rebateu críticas do de-
putado Bonifácio Mourão 
(PSDB) de que o governo 
de Minas não teria um ca-
ráter social, em função de 
problemas na saúde, en-
tre outras áreas. “O social 
é prioridade no discurso 
e na prática do PT. Basta 
ver os governos de Lula e 
de Dilma, os 40 milhões 

de brasileiros que saíram 
da pobreza e o maior pro-
grama de transferência 
de renda, o Bolsa-Família, 
agora copiado pela Itália”, 
declarou. André Quintão 
citou também o programa 
Luz para Todos e as polí-
ticas de cotas e de finan-
ciamento da educação. 
Segundo ele, mesmo no 
momento de recessão e de 
congelamento de gastos, 

o social continua nortean-
do a atuação em Minas. O 
parlamentar mencionou a 
regulamentação da Rede 
Cuidar, programa de for-
talecimento da assistência 
social, as ligações de ener-
gia em Minas e o incenti-
vo à agricultura familiar, 
com a criação de armazém 
na Capital. “Tem gente que 
acha que é gastança inves-
tir no pobre”, afirmou.
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ORDEM DO DIA (cont.)

TV ASSEMBLEIA

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
Das 9 horas às 17h30

• Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: As Tecnologias 
e os Mineiros em Destaque (Auditório José Alencar)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – de-

bater, com a presença de convidados, o PLC 11/15, que institui a Região 
Metropolitana de Montes Claros. Requerimento: deputado Tadeu Mar-
tins Leite

• Visitas Orientadas (ALMG) – Associação Atlética do Banco do Brasil, de 
Conselheiro Lafaiete

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 4.340/17 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que altera a Lei 20.826, de 2013, a qual institui o Estatuto Mi-
neiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

14h15
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, a comercialização do queijo artesanal. Reque-
rimento: deputado Agostinho Patrus Filho

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

nho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.370/15 (turno único), da 
deputada Ione Pinheiro, que institui a Semana Estadual da Pastoral da 
Criança Zilda Arns

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

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade anônima de economia mista

15h15
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.559/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui 
o Programa Certifica Minas

15h30 
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade anônima de economia mista

18 horas
• Lançamento do livro Direito Parlamentar: discussões contemporâneas (Teatro)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 100 anos do samba. Re-

querimento: deputada Marília Campos

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama (reprise) – Produtos especiais dos campos de Minas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (20/9/2017) (reprise) – 

Debate a atuação da Polícia Militar em Ouro Preto
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Expressão para a escrita 
 9h Ciclo de debates – Produtos Especiais dos Campos de Minas: as 

Tecnologias e os Mineiros em Destaque (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Parto normal ou cesariana? 
 13h Mundo Político 
 13h30 Ciclo de debates – Produtos Especiais dos Campos de Minas: as 

Tecnologias e os Mineiros em Destaque (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

 18h Memória e Poder – Engenheiro e político Israel Pinheiro Filho
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (reprise) – Expressão para a escrita 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a comemorar os 100 

anos do samba
 20h30 Propaganda política 
 20h35 Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a comemorar os 100 

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

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

• programação sujeita a alterações 

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


