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Assembleia realiza Cantata de Natal
Mais de 300 vozes se 

reúnem hoje na Cantata de 
Natal da Assembleia Legisla-
tiva. O evento, que chega à 
11ª edição e é parte do ca-
lendário oficial de Belo Ho-
rizonte, começa às 19 horas, 
no Hall das Bandeiras do Pa-
lácio da Inconfidência, com 
entrada gratuita.

Nessa edição, a Cantata 

de Natal contará com a par-
ticipação de 15 corais de di-
ferentes instituições, incluin-
do-se o Coral da Assembleia. 
Os coralistas e regentes se-
rão acompanhados pela Or-
questra de Câmara Opus, 
com participações especiais 
do cravista Antonio Carlos 
de Magalhães e da soprano 
Bárbara Penido.

A diversidade é a marca 
do repertório, que tem 14 mú-
sicas. Além de clássicos erudi-
tos, os corais vão interpretar 
canções populares e tradicio-
nais de festas de Natal de dife-
rentes partes do mundo. 
Doações – Durante a Cantata 
de Natal, a ALMG vai lançar 
campanha de arrecadação 
de donativos para as vítimas 

das chuvas, como parte do 
projeto Assembleia Solidá-
ria. Até o dia 18 de dezem-
bro, serão aceitas doações 
de água mineral, alimentos 
não perecíveis, artigos de 
higiene pessoal e materiais 
de limpeza. O ponto de en-
trega é o Hall Administrativo 
do Palácio da Inconfidência, 
das 8h30 às 18h30.

Aprovados projetos de renegociação das 
dívidas do Estado com União e BNDES

O Projeto de Lei (PL) 4.705/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que trata da rene-
gociação da dívida do Estado 
com a União, foi aprovado 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário da manhã de ontem. 
A proposição estava na faixa 
constitucional, ou seja, com 
prioridade de votação sobre 
as demais matérias da pauta. 
Como foi esgotado o prazo de 
45 dias para sua apreciação, 
ela passou em turno único.

Com a aprovação do 
PL 4.705/17, Minas Gerais for-
maliza sua adesão ao Plano de 
Auxílio aos Estados, cujas con-
dições foram estabelecidas 
pela Lei Complementar Fede-
ral 156, de 2016. Sendo assim, 
o Estado poderá alongar em 
20 anos o prazo de pagamen-
to de sua dívida com a União, 
estimada em R$ 87,2 bilhões.

Como contrapartida, du-
rante dois anos, o Estado terá 
de limitar o crescimento anual 
das despesas primárias cor-
rentes à inflação medida pe-
lo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Excluem-se dessa limitação as 
transferências constitucionais 
a municípios e o Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep).
BNDES – Também foi aprovado 
o PL 4.468/17, do governador, 
que dispõe sobre a renegociação 

da dívida do Estado com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social  (BNDES). 
Essa proposição tramitava em 
regime de urgência, estava tra-
vando a pauta do Plenário e foi 
aprovada em turno único.

A renegociação é igual-
mente amparada pela Lei Com-
plementar Federal 156, de 
2016, que dispensa os requisi-
tos legais para contratar opera-
ção de crédito e conceder ga-
rantia nas renegociações de 
empréstimos e financiamentos 

celebrados até 31 de dezembro 
de 2015 entre as instituições 
públicas federais e os estados, 
com recursos do BNDES.

Segundo a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, os contratos de 
financiamento de Minas Ge-
rais com recursos do BNDES 
totalizam R$ 1,29 bilhão.

Tanto o PL 4.468/17 quan-
to o PL 4.705/17 foram apro-
vados sem alterações. Depois 
que forem votados em reda-
ção final, eles poderão seguir 

para sanção do governador.
Mensagens – Na Reunião 

Ordinária, o Plenário recebeu 
duas mensagens do governa-
dor. Uma delas encaminha o 
PL 4.838/17, que dispõe so-
bre os critérios para o atendi-
mento de acidentes e emer-
gências ambientais em ferro-
vias e rodovias envolvendo 
produtos perigosos. A outra 
mensagem traz emenda ao 
PL 4.355/17, com o objetivo 
de alterar a legislação esta-
dual de fomento à pesquisa.

Os dois projetos foram votados na Reunião Extraordinária de Plenário da manhã de ontem

Sarah Torres
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Juiz de Fora registra alto índice de
assassinatos na juventude negra

O alto índice de homicídios 
de jovens negros em Juiz de 
Fora (Zona da Mata) levou a 
Comissão de Direitos Huma-
nos à cidade, onde foi realiza-
da audiência sobre o assunto, 
na noite de segunda-feira (4). 
Até o dia 1º de novembro, 
foram registrados, neste ano, 
125 assassinatos nessa faixa 
da população.

“A sociedade se acos-
tumou a concentrar suas 
ações na punição, no contro-
le e na violência da popula-
ção negra. O Estado brasilei-
ro é violento com o corpo ne-
gro e Juiz de Fora não é dife-

rente disso”, afirmou a repre-
sentante do Movimento Can-
dances Organização de Mu-
lheres Negras e Conhecimen-
to, Giane Elisa de Almeida. 
Segundo ela, esses números 
podem ser interpretados co-
mo um desejo de higieniza-
ção dos espaços, que é uma 
forma de racismo.

A representante do mo-
vimento Candances também 
fez uma correlação entre a 
violência contra os negros e o 
tráfico de drogas. Para ela, a 
política antidrogas no Brasil é 
pano de fundo para os assas-
sinatos nas periferias. “A nar-

rativa de guerra às drogas jus-
tifica os altos índices de mor-
talidade entre a juventude 
negra”, declarou.

Giane disse que a expec-
tativa de vida de um jovem 
negro é 23% menor do que a 
de um jovem branco. Por isso, 
ela defendeu a necessidade 
de novas estratégias para lidar 
com esse segmento da popu-
lação. “A juventude tem que 
ter oportunidade de trabalho, 
educação e lazer”, disse.
Desigualdade – Segundo o 
representante da Coordena-
ção da Convergência Negra 
de Juiz de Fora, Martius das 
Chagas, Juiz de Fora é a ter-
ceira cidade brasileira com 
maior disparidade no Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no municipal comparativo 
entre brancos e negros, em-
bora 46% da população do 
município seja negra. “O pior 
é que as pessoas não ficam 
indignadas, porque é morte 
de jovem preto de periferia”, 
lamentou ele. 

Autor do requerimento 
para a realização da audiên-
cia, o presidente da Comis-

são de Direitos Humanos, 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), defendeu que é preciso 
pensar a violência contra os 
jovens negros num contex-
to nacional. Nesse sentido, 
ele afirmou que o Brasil não 
é um país pacífico, e a princi-
pal vítima da violência é a ju-
ventude negra. 

O parlamentar também 
disse que a comissão vai pro-
por ao governo do Estado a 
elaboração de um plano es-
tadual de enfrentamento do 
homicídio de jovens. 

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Social de 
Juiz de Fora, Abraão Gérson 
Ribeiro, ratificou a ideia de 
que a realidade da cidade faz 
parte de um contexto nacio-
nal e é consequência das po-
líticas públicas executadas ao 
longo das últimas décadas. 
Segundo ele, a população 
negra e parda de Juiz de Fo-
ra é percentualmente me-
nor do que as médias do Es-
tado e do País, o que pas-
sa uma impressão errada 
de que o município enfren-
ta menos problemas. 

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Assembleia faz homenagem ao campus 
do Instituto Federal do Sul de Minas

A proximidade dos 100 anos 
do campus Inconfidentes, do 
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Sul de Minas, foi celebrada 
em Reunião Especial de Ple-
nário na noite de segunda
feira (4). A solenidade foi 
requerida pelo deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB).

“Essa importante insti-
tuição de ensino e formação 
profissional de Inconfiden-
tes vem se desenvolvendo e 
se renovando, primando pe-
la excelência na capacitação 
de seus alunos e pelo com-

promisso na prestação de 
bons serviços à sociedade”, 
ressaltou o parlamentar. Na 
reunião, ao lado do deputa-
do Bonifácio Mourão  (PSDB) 
e do professor da Fundação 
Dom Cabral Paulo Paiva, Dal-
mo Ribeiro Silva entregou 
placa comemorativa ao dire-
tor do campus Inconfidentes, 
Miguel Angel Del Pino.

Criada no mês de feverei-
ro de 1918, a unidade home-
nageada passou por diversas 
mudanças ao longo dos anos. 
Em 2008, passou a compor um 
dos campi do instituto federal.

Guilherme Bergamini

Luiz Santana

Violência contra jovens negros foi tema de reunião
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Parecer considera constitucional 
a abertura de capital da Codemig

O parecer sobre o Projeto de 
Lei (PL) 4.827/17, que autori-
za o Poder Executivo a trans-
formar a Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) em 
sociedade de economia mista, 
foi distribuído em avulso, on-
tem, em reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

O relator, deputado Leo-
nídio Bouças (PMDB), con-
cluiu pela constitucionalida-
de da matéria na forma do 
substitutivo nº 1, que apre-
sentou. Nova reunião da co-
missão está marcada pa-
ra hoje, às 10h30, no Plena-
rinho II, para votação do pa-
recer. Antes de ir a Plenário, 
o projeto tem de passar, ain-
da, pela Comissão de Admi-
nistração Pública, que tam-
bém tem reuniões previstas 
para hoje.

O PL 4.827/17, de autoria 
do governador Fernando Pi-

mentel, autoriza os procedi-
mentos necessários à abertu-
ra de capital da Codemig. Se-
gundo a proposição, o Estado 
deverá manter em seu poder, 
no mínimo, 51% do capital 
votante e não poderá trans-
ferir o controle acionário da 
empresa sem autorização da 
Assembleia Legislativa.
Atuação estratégica – A Co-
demig atua em três eixos 
estratégicos. O primeiro re-
fere-se a mineração, energia 
e infraestrutura e engloba, 
por exemplo, negócios com 
minério de ferro, nióbio e 
terras raras, além da geração 
de energia termelétrica e fo-
tovoltaica.

O segundo eixo, o da cha-
mada “indústria criativa”, ba-
seia-se no gerenciamento de 
espaços de eventos, como o 
Expominas e a Sala Minas Ge-
rais, e na busca de oportuni-
dades em segmentos como 

moda, gastronomia e gemas. 
Ainda nesse eixo, a empre-
sa atua no fomento de distri-
tos industriais e no incentivo 
ao turismo no Estado, a partir 
das estâncias hidrominerais e 
da preservação do patrimô-
nio histórico. A administração 
do Terminal Rodoviário de Be-

lo Horizonte e do projeto de 
modal aéreo Voe Minas Ge-
rais são outras iniciativas. 

O último eixo abarca a in-
dústria de alta tecnologia, que 
envolve iniciativas na área ae-
roespacial, de biotecnologia, 
de semicondutores e de tec-
nologia da informação.

Criação da Região Metropolitana de
Montes Claros passa em comissão

A Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização deu pa-
recer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 11/15, do deputado Ta-
deu Martins Leite (PMDB), que 
cria a Região Metropolitana de 
Montes Claros. O relator, de-
putado Paulo Guedes, opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo o texto origi-
nal, os municípios da região 
metropolitana seriam Mon-
tes Claros, São João da Ponte, 
Capitão Enéas, Francisco Sá, 
Juramento, Bocaiuva, Enge-
nheiro Navarro, Claro dos Po-
ções, São João da Lagoa, Co-
ração de Jesus e Mirabela.

O substitutivo nº 1, aca-
tando sugestão do próprio 
autor, acrescenta os municí-
pios de Grão Mogol, Glauci-

lândia, Itacambira, Guaracia-
ma, Francisco Dumont, Patis, 
Japonvar e Lontra. Também 
deixa claro que outras 19 ci-
dades do entorno fazem par-
te do colar metropolitano.

O projeto vai à Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.
Idene – A área de abrangência 
do Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais (Idene) poderá 
ser ampliada para atender seis 
municípios da Região Noroes-
te: Brasilândia de Minas, Bon-
finópolis de Minas, Cabeceira 
Grande, Dom Bosco, Natalân-
dia e Uruana de Minas. É o que 
prevê o PL 4.392/17, do depu-
tado Paulo Guedes (PT), que 
também recebeu parecer de 
1º turno favorável da Comis-
são de Assuntos Municipais.

A proposição altera o in-

ciso IV do artigo 2º da Lei 
14.171, de 2002, que criou 
o Idene. O relator, deputado 
Elismar Prado (PDT), apresen-
tou o substitutivo nº 1, para al-
terar o órgão responsável por 
elaborar o mapa de abrangên-

cia do Idene, em função da ex-
tinção do Instituto de Geoin-
formação e Tecnologia (Igtec), 
mencionado na lei.

O projeto vai agora à Co-
missão de Administração Pú-
blica.

Transformação da Codemig foi analisada pela CCJ

Deputados também trataram de ampliação do Idene

Luiz Santana

Luiz Santana

COMISSÕES
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Política de educação inclusiva em
Minas é defendida por especialista

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência recebeu ontem a 
supervisora pedagógica da 
Escola Estadual Pestalozzi, 
de Belo Horizonte, Sandra 
Freitas. Ela apresentou o pa-
norama da educação especial 
no Estado, em virtude da po-
lítica de inclusão dos alunos 
dessas instituições na rede 
regular de ensino.

Sandra é uma defenso-
ra da educação inclusiva, 
baseada na ideia de que é 
importante que os alunos 

com necessidades especiais 
sejam integrados às esco-
las convencionais, atenden-
do, assim, a um dos precei-
tos fundamentais da forma-
ção educacional: o respeito 
à diversidade.

Ela não ignora que, para 
o trabalho ser desenvolvido 
com qualidade, é essencial 
o acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar, que 
deve prestar serviços com-
plementares aos estudantes 
com deficiência. Nesse sen-
tido, a supervisora da Pes-

talozzi destacou a relevân-
cia da formação profissional 
das pessoas envolvidas nes-
se processo, medida que, se-
gundo Sandra, tem recebido 
a devida atenção do governo 
de Minas.

Em contraponto à rei-
vindicação de muitos pais 
para que os alunos com de-
ficiência não tenham pra-
zo para concluir sua trajetó-
ria escolar, tendo em vista 
que as escolas especializa-
das também funcionam co-
mo espaços de convivência 
para essas pessoas, Sandra 
argumentou que a escola é 
um lugar de passagem, que 
não pode dar suporte a es-
sa parcela da população por 
toda a vida.

“Eu entendo que as pes-
soas com deficiência neces-
sitam se ocupar, de um lu-
gar para socialização, mas 
outras áreas precisam dar 
conta desse serviço, como a 
saúde e a assistência social”, 
salientou. 

Sandra Freitas também 
criticou o que considera uma 
visão assistencialista que sem-
pre imperou em relação às 
pessoas com deficiência. “Não 
são coitados. Em 2002, a Pes-

talozzi começou a direcionar 
seus alunos para o mercado 
de trabalho e eles evoluíram, 
sentiram orgulho em poder 
fazer compras com o próprio 
dinheiro”, destacou.

“Não podemos deixar os 
alunos com deficiência nas 
escolas especiais porque as 
regulares não estão prepara-
das para atendê-los. Nós de-
vemos é preparar essas es-
colas”, resumiu. 

Os deputados Duarte Be-
chir (PSD), presidente da co-
missão, e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) fizeram res-
salvas à apresentação. Duar-
te Bechir disse concordar 
com a concepção de que as 
escolas devem ser um espa-
ço de passagem dos alunos, 
mas cobrou o fortalecimento 
daquelas voltadas às pessoas 
com deficiência, para que a 
inclusão seja bem feita.

“Se o Estado não possui 
recursos nem para arcar com 
o 13º dos servidores, como 
vai investir na adequação das 
escolas?”, questionou Anto-
nio Carlos Arantes. 

O deputado Nozinho (PDT) 
elogiou o trabalho da comis-
são de colocar em pauta um 
tema tão complexo.

Sandra Freitas fez panorama da educação especial no Estado

Willian Dias

COMISSÕES

PL libera venda de 
bebida em estádios

A Comissão de Segurança 
Pública aprovou ontem parecer 
de 1º turno favorável ao Proje-
to de Lei (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 relator e presidente da 
comissão, deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), opinou 
pela aprovação do projeto 
na forma do substitutivo n° 
1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, que altera a Lei 

21.737, de 2015, a qual trata 
do assunto. O projeto segue 
para a Comissão de Desen-
volvimento Econômico.

No parecer, o deputa-
do Sargento Rodrigues afir-
ma que outros países que ex-
perimentaram a proibição já 
abandonaram a medida, após 
comprovarem sua ineficácia. 
Para ele, a media é inócua, 
já que os torcedores não são 
privados do consumo das be-
bidas alcoólicas que podem 
ser encontradas nas imedia-
ções dos estádios.

Projeto sobre bens
pode ir a Plenário

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem parecer 
de 1º turno favorável ao Proje-
to de Lei (PL) 4.799/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que atualiza a Lei 18.692, de 
2009, em face do Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019. Essa 
lei uniformiza os critérios de 
transferência gratuita de bens, 
valores ou benefícios por ór-
gãos e entidades da adminis-
tração pública estadual para 
programas sociais. 

O projeto, que está pron-
to para ir a Plenário, teve co-
mo relator o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB). Ele reco-
mendou a aprovação com 
três emendas da comissão, in-
corporando sugestões do Po-
der Executivo encaminhadas 
após o início da tramitação.

Assim, a emenda nº 1 
acrescenta três programas 
ao anexo da proposição. As 
emendas nºs 2 e 3 aprimo-
ram a redação do projeto no 
que se refere a outros dois 
programas.
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Comissão destaca trabalho de produtor 
de vinho mineiro premiado na Inglaterra
A parceria bem-sucedida en-
tre a pesquisa e o empreen-
dedorismo foi celebrada em 
audiência pública da Comissão 
de Desenvolvimento Econômi-
co, ontem, na qual os deputa-
dos homenagearam Eduardo 
Junqueira Nogueira Júnior, 
proprietário da Fazenda Cape-
tinga, de Três Pontas (Sul de 
Minas). Ele recebeu, em junho 
deste ano, o prêmio World 
Wine Award da revista inglesa 
Decanter, pela produção do vi-
nho Maria Maria, um dos ven-
cedores da categoria “bronze”.

A união da tecnologia 
com o trabalho árduo no cam-
po foi confirmada por Maria 
Lélia Rodriguez Simão, che-
fe de gabinete da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Mi-
nas Gerais (Epamig). Ela leu 
texto do presidente do órgão, 
Rui Verneque, em que ele des-
taca a ousadia dos produtores 
e pesquisadores pioneiros da 
produção de vinho no Sul de 
Minas, iniciada em 1998.

Maria Lélia ressaltou o 
trabalho de Eduardo Junquei-

ra e também da Epamig, que 
desenvolveu a técnica da du-
pla poda ou inversão do ci-
clo da uva. Esse método con-
siste em realizar duas podas 
nas parreiras, em dezembro e 
agosto ou após a colheita de 
inverno. Com esse processo, 
as uvas produzidas entre maio 
e julho ficam menores, mas 
com altos teores de açúcares 
e antocianinas ou compostos 
fenólicos, fundamentais na 
produção de um bom vinho.

Em 2017, cinco diferen-
tes vinhos produzidos em 
Minas utilizando essa téc-
nica foram premiados. “Es-
ta é uma prova da utilização 
da tecnologia para alavancar 
os processos produtivos, me-
lhorar a qualidade do produ-
to, gerar renda para o produ-
tor e disponibilizar produtos 
de qualidade para a popula-
ção”, declarou a chefe de ga-
binete da Epamig.

Agradecendo a homena-
gem, Eduardo Junqueira re-
conheceu o trabalho do pes-
quisador Murilo Regina, da 

Epamig, que contribuiu pa-
ra o sucesso da produção 
do vinho. Ele lembrou que 
o prêmio recebido em Lon-
dres não foi o único de sua 
vinícola. Também neste ano, 
em concurso com 43 marcas 
brasileiras, o Syrah produzi-
do em sua fazenda recebeu 
medalha de ouro, apesar de 
ser um vinho jovem. 

O autor do requerimen-
to de homenagem, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB), 

acrescentou que, no concur-
so em Londres, mais de 17 
mil vinhos foram julgados 
por mais de 200 especialis-
tas. “Eduardo Junqueira con-
fiou no seu trabalho e por is-
so estamos valorizando seu 
espírito empreendedor”, afir-
mou. O parlamentar entre-
gou ao produtor uma placa 
alusiva à homenagem.

O deputado João Leite 
 (PSDB) também destacou o tra-
balho de Eduardo Junqueira.

Eduardo Junqueira recebeu placa alusiva à homenagem 

Luiz Santana
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Pessoa com deficiência
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) fez um histórico da lu-
ta por direitos das pessoas 
com deficiência, que teve 
um de seus pontos altos no 
estabelecimento pela ONU, 
em 1992, da data de 3 de 
dezembro como dia inter-
nacional sobre o tema. Em 
2017, a campanha associada 
à data é por uma sociedade 

sustentável para todos. O 
parlamentar, que é presiden-
te da Comissão da Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, lembrou ainda a 
aprovação, em dezembro de 
2006, de convenção interna-
cional dirigida a esse segmen-
to da população. “A conven-
ção assegura direitos plenos 
e liberdades fundamentais à 
pessoa com deficiência. Isso 

inclui desde o acesso à infor-
mação e ao ensino inclusivo 
até direitos como vida cultu-
ral, lazer, esporte e quaisquer 
outras necessidades que efe-
tivem sua participação plena 
na sociedade”, apontou. Por 
fim, o deputado lembrou 
que, após atuação da comis-
são, o governo se mostrou 
disposto a rever o fechamen-
to de escolas especiais.

Servidores 1
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) se solidarizou com ser-
vidores estaduais presentes 
nas galerias do Plenário, que 
cobravam o pagamento de 
sua remuneração em dia e do 
13º salário. O parlamentar 
também pediu o apoio mais 
efetivo das centrais sindicais, 
que estariam protegendo o 
governo estadual, em sua 

opinião. Na mesma linha, cri-
ticou notas publicadas na im-
prensa minimizando a mobi-
lização de prefeitos para pro-
testo na Assembleia amanhã 
(7), notas essas que teriam 
sido plantadas pelo próprio 
Poder Executivo, segundo o 
parlamentar. “Não adianta 
plantar notícias. A popula-
ção está morrendo nas por-
tas dos hospitais e as pre-

feituras estão quebradas. 
Esse governo deve R$ 2,5 
bilhões às prefeituras na 
área da saúde”, declarou. 
Carlos Pimenta ainda reti-
rou seu apoio ao secretário 
de Estado de Saúde, Sávio 
Souza Cruz, que, segundo 
ele, não tem conseguido 
garantir os 12% de investi-
mentos mínimos constitu-
cionais de sua pasta.
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Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

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

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. Votação 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. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos es-
taduais de incentivo e de financiamento de investimento. Votação 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. Votação em turno único (faixa constitucional)

PLC 71/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei Complementar 138, 
de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos declaração de inconstitucionalidade da Lei 100, 
de 2007. Discussão em 1º turno

PL 421/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Institui a Semana Estadual Todos con-
tra a Pedofilia. Discussão em turno único

PL 627/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Institui o Dia Estadual do Transpor-
tador de Valores. Discussão em turno único

PL 1.018/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Institui o Dia da Conscientização 
contra o bullying. Discussão em turno único

PL 1.497/15
Do deputado Rogério Correia. Institui a Semana Estadual de Valoriza-
ção da Vida. Discussão em turno único

PL 1.583/15
Do deputado João Leite. Institui o Dia de Conscientização da Cardiopa-
tia Congênita. Discussão em turno único

Servidores 2
O deputado João Leite 
 (PSDB) foi outro a se mos-
trar solidário aos protestos 
dos servidores estaduais. 
“Acabou a paciência de todo 
mundo com esse governo do 
PT, menos para quem está 
em uma boquinha. Os sindi-
catos antes tão aguerridos, 
que faziam greves de mais 
de 100 dias, desaparecem 

da Assembleia”, afirmou. 
O parlamentar lamentou o 
sofrimento de servidores 
aposentados e da ativa, co-
mo os da segurança pública, 
afirmando que 13 deles mor-
reram neste ano, situação 
atribuída por ele à falta de 
investimentos no setor. Na 
saúde, segundo João Leite, 
os servidores também são 
vítimas de agressão porque 

não têm a mínima condição 
de trabalho. “Eles diziam que 
iriam ouvir para governar. E 
esse tratamento dado ao 
servidor? Eles estão ouvindo 
quem para fazer isso?”, ques-
tionou. “Não há crise no par-
tido da boquinha e nos palá-
cios de Pimentel”, declarou. 
Em aparte, o deputado Arlen 
Santiago (PTB) concordou 
com as críticas do colega.

Servidores 3
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) também ma-
nifestou apoio ao protesto 
de servidores e cobrou a 
presença no Plenário dos 
parlamentares da base go-
vernista. Segundo ele, é ne-
cessária uma presença mais 
efetiva dos colegas que não 
se limite aos períodos de vo-
tação. O deputado lembrou 

que foram quatro meses sem 
votações, embora existam 
227 projetos de autoria dos 
parlamentares prontos para 
a ordem do dia. “A Assem-
bleia não pode andar a rebo-
que da pauta do Executivo”, 
afirmou. Sargento Rodrigues 
lembrou ainda que os de-
putados de oposição têm, 
na outra ponta, contribuído 
com a aprovação de medi-

das que o Poder Executivo 
considerou importantes pa-
ra colocar em dia suas obri-
gações, como os projetos 
dos depósitos judiciais, do 
Refis e, na votação realizada 
na manhã de ontem, da rola-
gem da dívida com a União. 
“Onde está o dinheiro? Não 
há solução para esse gover-
no, que gasta mal e não tem 
prioridades”, declarou.

ORADORES (cont.)
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PL 2.067/15

Do deputado Elismar Prado. Institui a Semana de Incentivo à Leitura no 
Estado. Discussão em turno único

PL 3.184/16
Do deputado Gilberto Abramo. Dispõe sobre o selo Empresa Solidária 
com a Vida. Discussão em turno único

PL 3.327/16
Do deputado João Leite. Institui a Semana de Sensibilização e Defesa dos 
Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. Discussão em turno único

PL 4.009/17
Da deputada Ione Pinheiro. Institui o Dia Estadual do Poeta Mineiro. 
Discussão em turno único

PL 4.032/17
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Institui a Comenda Padre Victor. Dis-
cussão em turno único

PL 1.397/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Institui a Política Estadual de Incen-
tivo ao Empreendedorismo. Discussão em 2º turno

PL 1.821/15
Do deputado Neilando Pimenta. Dispõe sobre o atendimento às famí-
lias das vítimas de calamidades públicas. Discussão em 2º turno

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 3.310/16
Do deputado Gil Pereira. Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei 11.396, 
de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeco-
nômico. Discussão em 2º turno

PL 3.561/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel 
a Manhuaçu. Discussão em 2º turno

PL 3.876/16
Do deputado Antônio Jorge. Fixa critério para instituição de datas co-
memorativas. 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 398/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Acrescenta dispositivo à Lei 14.184, 
de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da 
administração estadual. Discussão em 1º turno

PL 770/15
Do deputado Gilberto Abramo. Modifica a Lei 14.486, de 2002, que disci-
plina o uso de telefone celular em locais públicos. Discussão em 1º turno

PL 787/15
Do deputado Paulo Guedes. Transforma a Estação Ecológica de Sagara-
na em parque estadual. Discussão em 1º turno

PL 960/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Torna obrigatório o oferecimento 
de cardápios em braile. Discussão em 1º turno

PL 969/15
Do deputado Gustavo Valadares. Estabelece critério para certificação 
dos documentos eletrônicos públicos. Discussão em 1º turno

PL 1.314/15
Do deputado Bonifácio Mourão. Altera a Lei 20.608, de 2013, que 
institui a Política de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. 
Discussão em 1º turno

PL 1.332/15
Do deputado Carlos Henrique. Altera a Lei 13.768, de 2000, que dispõe 
sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público. 

Discussão em 1º turno

PL 1.333/15
Do deputado Arlen Santiago. Institui infração administrativa para 
fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Discussão em 
1º turno

PL 1.356/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Dispõe sobre a devolução do va-
lor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior. Discussão 
em 1º turno

PL 1.380/15
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a implantação do Selo Enti-
dade Especial. Discussão em 1º turno

PL 1.452/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Torna obrigatória a orientação de 
segurança aos passageiros do transporte coletivo intermunicipal. Dis-
cussão em 1º turno

PL 1.973/15
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre o porte de arma de fogo para os 
agentes de segurança. Discussão em 1º turno

PL 2.141/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Fun-
dação Dr. José Maria dos Mares Guia. Discussão em 1º turno

PL 2.182/15
Do deputado Elismar Prado. Revoga dispositivo da Lei 19.988, de 2011, 
que trata de transferência de veículo automotor. Discussão em 1º turno

PL 2.951/15
Do deputado João Alberto. Confere a Dores de Campos o título de Ca-
pital Estadual da Selaria. Discussão em 1º turno

PL 3.078/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Altera a Lei 11.404, de 1994, que 
dispõe sobre normas de execução penal. Discussão em 1º turno

PL 3.141/15
Do deputado Thiago Cota. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Couto 
do Magalhães de Minas. Discussão em 1º turno

PL 3.300/16
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia 
a Itabira. Discussão em 1º turno

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel 
a Madre de Deus de Minas. Discussão em 1º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Monte Sião. Discussão em 1º turno

PL 3.729/16
Do deputado Ulysses Gomes. Dispõe sobre doação de trechos de rodo-
via a Três Corações. Discussão em 1º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

PL 4.100/17
Do deputado Gustavo Valadares. Altera a Lei 20.799, de 2013, sobre 
reversão ao Estado de bem doado a Dores do Indaiá. Discussão em 
1º turno

PL 4.115/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pai-
neiras. Discussão em 1º turno

PL 4.434/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a Manhuaçu. Discussão em 1º turno

A Rádio Assembleia produz conteúdo jornalístico e informativo institucional sobre o trabalho 
parlamentar,  sem vínculo partidário ou político, facilitando o direito do cidadão de acompanhar 
as atividades da ALMG.  O material produzido pela rádio é distribuído gratuitamente para mais de 
600 emissoras cadastradas. Saiba mais em www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia
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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
• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Auditório José Alencar) – formação de 

coordenadores municipais
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir o secretário municipal de Saú-
de de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, sobre a situação do Hospital do 
Câncer do Sul de Minas. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

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

ções que dispensam Plenário
9h50

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• 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 4.737/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar

• Comissão de Administração Pública (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

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – ouvir os comandantes 
do 1º Batalhão da PMMG e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

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

receres sobre 15 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

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.104/15 (turno único), do 
deputado Celinho do Sinttrocel, que dispõe sobre a Semana Estadual de 
Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 

coordenadores municipais
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de redação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre quatro 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

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório SE) 

– discutir e votar pareceres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, 
relativas a doações de trechos de rodovias a municípios

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 3.218/16 (1º turno), do deputado Anselmo José 
Domingos, que altera a Lei 21.737, de 2015, a qual dispõe sobre a co-
mercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, as ações da Fundação Renova. Requerimento: deputa-
dos Cristiano Silveira e Rogério Correia

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

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório SE) – de-

bater, com a presença de convidados, a proposta de duplicação da Rodo-
via MG-424. Requerimento: deputados João Leite e Sargento Rodrigues

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

15h45
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar parecer sobre 

o PL 3.294/16 (1º turno), do deputado João Leite, que proíbe a exigência de 
uniforme para acompanhantes de frequentadores de clubes recreativos

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 

duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.390/17 (1º 
turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio cul-
tural do Estado o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes

16h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plená-
rio, entre as quais o PL 4.737/17 (1º turno), do governador Fernando 
 Pimentel, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – mesma pauta da re-

união das 14h30
18 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
mesma pauta da reunião das 16h45

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de redação final
18h10

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 4.559/17 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que institui o Programa Certifica Minas

19 horas
• Cantata de Natal da ALMG (Hall das Bandeiras/Praça da Assembleia)

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
	 0h35	 #Confirma	
	 1h	 Panorama	– Dia Mundial de Combate à Aids
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Esporte	(12/9)	– Debate a prática do taekwondo e 

a atuação das entidades responsáveis pelo esporte no Estado 
 4h30 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 

Bruno Lazzarotti Diniz Costa
	 6h	 Compactos	de	Comissões
 6h30 Via Justiça – 40 anos da Lei de Divórcio 
 7h Zás – Ballet Jovem Minas Gerais 
	 7h30	 Assembleia	Notícia
	 8h	 Mundo	Político
	 8h30	 Panorama	(inédito)	– Energias alternativas 
	 9h	 Assembleia	ao	Vivo/Comissões	
	 10h	 Plenário	(ao	vivo)	– Reunião Extraordinária 

	 12h	 Memória	e	Poder	– Jurista Sacha Calmon 
	 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	 Cantata	de	Natal	(ao	vivo)
	 21h	 Assembleia	Debate	– Parto normal ou cesariana?
	 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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