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sas sobre a Mulher da UFMG, 
Marlise Mattos.

Outro destaque da agenda 
da semana da ALMG é o deba-
te público Minas de Volta aos 
Trilhos, amanhã (12), às 8h30, 
no Auditório SE. No evento, 
serão abordados os destinos 
das ferrovias do Estado, em 
função de legislação federal 
que trata da renovação de 
concessões ferroviárias.

Consulte a programação 
completa nas páginas 7 e 8

misoginia, numa tentativa 
de barrar definitivamente o 
progresso social, ampliando 
desigualdades e a exploração 
das trabalhadoras”, afirma.

Além de Dilma Rousseff, 
confirmaram presença no 
evento a ex-ministra da Se-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres, Eleonora Meni-
cucci, a ex-ministra das Mu-
lheres, Igualdade Racial e Di-
reitos Humanos, Nilma Lino 
Gomes, e a coordenadora do 
Núcleo de Estudos e Pesqui-

(PMDB) e Elismar Prado (PDT).
A deputada Marília Cam-

pos defende a importância 
de se debater a participação 
das mulheres com a presença 
de Dilma Rousseff, que, se-
gundo ela, foi vítima de um 
golpe no exercício do cargo 
de presidenta. Na avaliação 
da parlamentar, as conquis-
tas que melhoraram a vida 
das mulheres recentemente 
estão sendo atacadas. “Vi-
vemos tempos difíceis, mar-
cados pelo machismo e pela 

A ex-presidenta da República 
Dilma Rousseff participará de 
audiência da Comissão Extra-
ordinária das Mulheres, hoje 
(11), às 17h30, no Auditório 
José Alencar. As eleições e a 
participação política das mu-
lheres serão discutidas nessa 
reunião, que atende a reque-
rimento das deputadas Ma-
rília Campos (PT), presidenta 
da comissão, Geisa Teixeira 
(PT) e Celise Laviola (PMDB) 
e dos deputados Rogério Cor-
reia (PT), Tadeu Martins Leite 

Guilherme Dardanhan

Assembleia recebeu, em Reunião Ordinária de Plenário, três novos projetos do governador

Debate sobre a participação política da
mulher tem presença de Dilma Roussef

Projeto cria quadro de cargos da Emater

denciamento de empresa ou 
consórcio de empresas, em 
cujos estabelecimentos ocor-
rerá a transação direta ao 
cliente, mediante desconto 
sobre a folha de pagamento.

Para efeito do projeto, 
consideram-se bens de pri-
meira necessidade os itens 
indispensáveis à subsistência, 
como alimentos, remédios, 
produtos de limpeza e de hi-
giene pessoal e combustíveis.

sem alterar seus valores e cri-
térios de recebimento.
Bens – O terceiro projeto en-
caminhado pelo governador 
à ALMG é o PL 4.854/17, que 
cria programa de facilitação à 
aquisição de bens de primei-
ra necessidade, destinado 
aos servidores públicos esta-
duais ativos e inativos e aos 
pensionistas.

Esse programa será pos-
sibilitado por meio de cre-

de Final de Semana na Fun-
dação Hospitalar de Minas 
Gerais (Fhemig) e do Adicio-
nal por Exibição Pública aos 
cantores e instrumentistas da 
Fundação Clóvis Salgado. 

De acordo com a mensa-
gem, a aprovação da proposta 
não implica impacto financei-
ro, pois visa somente garantir 
a continuidade do pagamento 
de vantagens que integram a 
remuneração dos servidores, 

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de quinta-feira 
(7), três mensagens do gover-
nador Fernando Pimentel, por 
meio das quais ele encaminha 
projetos de lei. Um deles é o 
PL 4.851/17, que institui o 
quadro de cargos de pessoal 
da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de 
Minas Gerais (Emater-MG).

Segundo a mensagem, 
a proposição visa atender 
à previsão constitucional 
quanto à fixação do quadro 
de empregos das empresas 
públicas sob controle dire-
to ou indireto do Estado. 
A aprovação do PL não im-
plicará impacto financeiro, 
pois somente confirma uma 
situação já existente.

O texto do projeto ex-
plicita que o regime jurídico 
dos empregados da Ema-
ter-MG é o da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e 
respectiva legislação com-
plementar, como consta na 
Lei 6.704, de 1975. 
Gratificação – Também foi 
recebida a mensagem enca-
minhando o PL 4.853/17, que 
assegura a continuidade do 
recebimento da Gratificação 
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Projetos recebem pareceres de 2º turno
los Henrique (PRB). O projeto 
busca estimular a veiculação 
de campanhas de prevenção 
ao uso de drogas na propa-
ganda promovida por órgãos 
e entidades estaduais.

Também está pronto 
para retornar ao Plenário o 
PL 1.973/15, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), que prevê 
o porte de arma para agentes 
socioeducativos fora do am-
biente de trabalho. Ele pas-
sou em 2º turno na Comissão 
de Segurança Pública.

Diversos outros projetos 
passaram em 1º turno nas 
comissões, na quinta-feira 
(7). A cobertura completa das 
reuniões está no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br).

mas e igrejas. A mudança é no 
sentido de estender às bibliote-
cas e a outros locais de estudo 
o rol de locais com proibição de 
uso desses dispositivos. 
Cardápios – O PL 960/15, do 
deputado Alencar da Silveira 
Jr. (PDT), foi outro a receber 
parecer de 2º turno favorá-
vel, nesse caso da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. A 
proposição torna obrigatório 
o oferecimento de cardápios 
em braile em bares e restau-
rantes no Estado.

A Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas deu 
seu aval de 2º turno ao PL 
1.332/15, do deputado Car-

alimentos para a merenda.
Na Comissão de Adminis-

tração Pública, passaram em 2º 
turno o PL 969/15, do deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB), 
que estabelece critério para 
certificação de documentos 
eletrônicos, e o PL 398/15, do 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), que dá prioridade de tra-
mitação a processos adminis-
trativos em que figurem como 
parte criança ou adolescente.

A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia deu pare-
cer de 2º turno favorável ao PL 
770/15, do deputado Gilberto 
Abramo (PRB), que altera a Lei 
14.486, de 2002. A norma dis-
ciplina o uso de telefone celular 
em salas de aula, teatros, cine-

As comissões da Assembleia 
Legislativa realizaram diversas 
outras reuniões, na quinta-fei-
ra (7), para análise de projetos 
de lei. Alguns deles haviam sido 
aprovados em Plenário, em 1º 
turno, no dia anterior (6), e re-
ceberam pareceres de 2º turno. 
Com isso, estão prontos para ir 
a votação definitiva. 

É o caso do Projeto de 
Lei (PL) 1.314/15, do deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB), 
analisado pela Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria. 
A proposição cria um cadastro 
estadual de agricultores fami-
liares. O objetivo é facilitar o 
acesso à produção da agricultu-
ra familiar, especialmente para 
auxiliar as escolas a adquirirem 

co e pela FFO.
O PL 4.827/17 autoriza os 

procedimentos necessários à 
abertura de capital da Codemig. 
Segundo a proposição, o Estado 
deverá manter em seu poder, 
no mínimo, 51% do capital vo-
tante e, sem autorização legis-
lativa, não poderá transferir o 
controle acionário da empresa. 

o PL 4.827/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
autoriza o Poder Executivo a 
transformar a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) em 
sociedade de economia mista. 
Antes de ir a Plenário, a matéria 
tem de passar pela Comissão 
de Desenvolvimento Econômi-

nas atividades notariais e de 
registro antes de 18/11/1994, 
que não optaram em transfor-
mar seu regime, a concessão 
dos benefícios do Regime Pró-
prio de Previdência Social do 
Estado. 
Codemig – Na Comissão de Ad-
ministração Pública, recebeu 
parecer de 1º turno favorável 

O Projeto de Lei (PL) 4.737/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui a Política 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável (Pesans), 
está pronto para ser apreciado 
em Plenário, em 1º turno. Ele 
recebeu pareceres favoráveis 
das Comissões de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) e de Administração Pú-
blica, em reuniões realizadas na 
quinta-feira (7). 

A Política de Segurança 
Alimentar tem o objetivo de 
assegurar o direito humano à 
alimentação adequada. Dessa 
forma, o planejamento de suas 
ações será obrigatório para o 
setor público e indicativo para 
o setor privado. O PL 4.737/17 
também organiza o Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Sisan) no âmbito 
do Estado.
Cartórios – Também recebeu 
parecer de 1º turno favorável 
da FFO e está pronto para ir a 
Plenário o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 9/15. De au-
toria do deputado Roberto An-
drade (PSB), a proposição asse-
gura aos registradores, notários 
e prepostos que ingressaram 

Política de Segurança Alimentar está
pronta para o 1º turno em Plenário

Guilherme Dardanhan

Comissão de Administração Pública analisou, na quinta-feira, projeto sobre segurança alimentar

COMISSÕES
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Autor do PL 3.562 nega incentivo a invasões
Humanos, que também rea-
lizou uma audiência pública 
sobre o assunto, no dia 28 de 
novembro. Cada uma dessas 
comissões apresentou um 
substitutivo ao texto original. 
Assim que a Comissão de Ad-
ministração Pública aprovar o 
seu parecer sobre a matéria, 
o PL 3.562/16 poderá seguir 
para discussão e votação em 
Plenário, em 1º turno.

racional da Polícia Militar, 
coronel Marcos Dias, disse 
que o substitutivo nº 4 traz 
avanços ao projeto e que o 
novo texto será analisado 
pela corporação para aperfei-
çoamento. 
Tramitação – O Projeto de Lei 
3.562/16 já foi analisado pe-
las Comissões de Constituição 
e Justiça, de Agropecuária e 
Agroindústria e de Direitos 

Rogério Correia salien-
tou que o foco é o modo 
como será feita a reinte-
gração de posse. Em sua 
opinião, a forma atual traz 
dificuldades até para a PM. 
Ele acrescentou que muitas 
das questões apontadas por 
produtores e por outros par-
lamentares já foram solucio-
nadas pelo substitutivo nº 4. 

O diretor de Apoio Ope-

O deputado Rogério Correia 
frisou que não há pressa na 
tramitação do PL 3.562/16. 
Ele explicou que o conteúdo 
foi enviado a diversos órgãos 
anteriormente, inclusive à 
Polícia Militar. “Não há o ob-
jetivo de incentivar invasões. 
Uma das diretrizes é a garan-
tia da propriedade privada, o 
que é assegurado pela Cons-
tituição”, declarou.

ditar as regras”, afirmou.
Segundo Antonio Carlos 

Arantes, a conciliação de confli-
tos vai representar, na prática, 
a invasão de propriedades por 
determinados grupos. “O direi-
to de propriedade deve ser pre-
servado”, disse. O parlamentar 
prometeu apresentar algumas 
emendas de Plenário para im-
pedir o avanço da matéria.

Os deputados Bonifácio 
Mourão e Gustavo Valadares, 
ambos do PSDB, Felipe Attiê 
(PTB) e Fabiano Tolentino (PPS) 
também apontaram o que con-
sideram como inconsistências 
do projeto e defenderam o di-
reito à propriedade.

drigues destacou que pediu 
vista da matéria, na manhã de 
quinta (7), na Comissão de Ad-
ministração Pública, na qual 
foi apresentado o substitutivo  
nº 4. Em sua avaliação, um tex-
to mais equilibrado deveria ser 
construído. O parlamentar criti-
cou a rapidez com que o proje-
to tem sido analisado pelas co-
missões, sem que a PM opine 
sobre seu conteúdo.

Sargento Rodrigues res-
saltou que a mesa de diálogo 
proposta pelo projeto impede 
a PM de cumprir o que deter-
mina a Justiça no caso da rein-
tegração de posse. “Da forma 
como está, essa mesa é que vai 

do Estado de Minas Gerais 
(Faemg), Francisco Simões, 
enfatizou que a entidade é 
contrária à matéria. “O proje-
to é uma forma de incitar as 
invasões”, declarou.

O diretor-geral do Sin-
dicato dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores do Estado de Mi-
nas Gerais (Sindojus-MG), Igor 
Leandro Teixeira, questionou 
algumas determinações do 
projeto, como o tempo mínimo 
de 48 horas de antecedência 
para que o comandante da po-
lícia avise os envolvidos sobre o 
cumprimento do mandado ju-
dicial de reintegração de posse.

O deputado Sargento Ro-

Em audiência pública realizada 
na quinta-feira (7), produtores 
rurais e parlamentares mani-
festaram-se contrariamente ao 
Projeto de Lei (PL) 3.562/16, 
que dispõe sobre a mediação 
de conflitos coletivos socioam-
bientais e fundiários rurais e 
urbanos. A reunião, realizada 
conjuntamente pelas Comis-
sões de Agropecuária e Agroin-
dústria e de Segurança Pública, 
teve como tema a proposição, 
de autoria do deputado Rogé-
rio Correia (PT). Ela foi requeri-
da pelos presidentes das duas 
comissões, respectivamente 
os deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Sargento Ro-
drigues (PDT), além dos depu-
tados Cabo Júlio (PMDB), Gus-
tavo Santana (PR) e Glaycon 
Franco (PV).

Na opinião do presidente 
da Associação dos Sindicatos 
Rurais do Sul de Minas (Assul), 
Arnaldo Bottrel Reis, a intenção 
do projeto de lei é incentivar as 
invasões de terras. Ele disse que 
a composição da mesa de diá-
logo para solução de conflitos 
sugerida pela proposição não é 
equilibrada. “Essa matéria deve 
ser arquivada”, afirmou Reis.  
“O projeto é um subterfúgio. 
Ele não pode passar na Assem-
bleia”, concordou o presidente 
do Sindicato Rural de Gover-
nador Valadares (Vale do Rio 
Doce), Afonso Bretas.

O coordenador da Asses-
soria Jurídica da Federação 
da Agricultura e Pecuária 

Deputados e produtores rurais criticam
proposição sobre mediação de conflitos

Luiz Santana

Comissões discutiram projeto que busca estabelecer novas regras para solução de conflitos sociais
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Comunidades da Serra da Moeda culpam
fábrica da Coca-Cola por escassez de água

COMISSÕES

menta (PCdoB) defendeu que 
a melhor forma de resolver 
o problema passa pela mo-
bilização dos moradores e 
de representantes do poder 
público. Ele pediu a revisão 
do licenciamento ambiental 
concedido à Coca-Cola.

O autor do requerimento 
de audiência, deputado André 
Quintão (PT), disse ter ficado 
claro que o processo de ou-
torga não contemplou um es-
tudo de impacto e viabilidade 
hídrica. Ele anunciou que a 
comissão vai preparar reque-
rimentos com pedidos de pro-
vidências sobre o assunto.

eficiente, mas estamos produ-
zindo estudos. Se eles compro-
varem que a fábrica está afe-
tando as nascentes, medidas 
legais serão tomadas”, disse ela.

O promotor de Justiça 
Francisco Chaves Generoso 
afirmou aos deputados e mo-
radores das comunidades de 
Suzana e Campinho que o Mi-
nistério Público solicitou a rea- 
lização de estudos e laudos 
técnicos à Coca-Cola, mas os 
resultados foram inconclusi-
vos. Diante disso, ele solicitou 
providências à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente. 

O deputado Geraldo Pi-

a Coca-Cola que reduziu o vo-
lume das nascentes.

A analista ambiental do 
Igam Maricene Paixão lem-
brou que o instituto foi con-
vocado quando da emissão da 
outorga pela Prefeitura de Ita-
birito para o uso da água pela 
Coca-Cola. Desde então, de 
acordo com ela, o órgão vem 
acompanhando o processo. 
Ela reconheceu que não foi 
feito um estudo de disponibi-
lidade subterrânea nesse caso 
e que o monitoramento do Es-
tado é mesmo precário.

“É preciso ser implantado 
um sistema de fiscalização mais 

Em resposta aos questiona-
mentos, Eduardo Albuquer-
que, assessor jurídico do 
Serviço Autônomo de Sanea- 
mento Básico de Itabirito, res-
ponsável pela outorga para o 
uso da água pela Coca-Cola, 
afirmou que a concessão 
atende todo o abastecimento 
público do município e não 
apenas a fábrica. Segundo ele, 
existem estudos científicos e 
técnicos que comprovam a 
sustentabilidade hídrica. 

O representante da Pre-
feitura de Itabirito disse, 
ainda, que não há evidência 
técnica que comprove que foi 

Prefeitura de Itabirito se defende

vez que o reflexo da escassez 
de chuva não seca as nascen-
tes em curto prazo e que as re-
servas de água foram superes- 
timadas”, declarou.

A advogada da Prefeitura 
de Brumadinho, Beatriz Vig-
nolo, reforçou que não foi 
feito estudo de impacto am-
biental para a instalação da 
fábrica, o que mostra uma fla-
grante irregularidade na con-
cessão da outorga. Para ela, 
os órgãos estaduais de fisca-
lização estão sendo omissos. 

mo médio de água para a pro-
dução representa o equivalente 
a 120% do que a população de 
Brumadinho utiliza por mês.

Ronald disse que, neste 
ano, a Coca-Cola apresentou 
um relatório preliminar, no 
qual aponta que o rebaixa-
mento da nascente é causado 
pela falta de chuva, a explo-
ração dos poços não afeta 
seu volume e há uma grande 
disponibilidade hídrica para o 
atendimento à fábrica. “Ques-
tionamos esse relatório, uma 

Horizonte e morador da re-
gião Gílson Reis, as informa-
ções sobre a outorga para 
exploração da água pela Coca- 
-Cola estão truncadas e devem 
ser apuradas com mais rigor.

O geólogo da ONG Abrace 
a Serra da Moeda, Ronald Fleis-
cher, apresentou uma pesquisa 
técnica feita por ele. De acordo 
com o especialista, após dois 
meses de operação da em-
presa, já havia sido detectado 
rebaixamento do volume das 
nascentes. Isso porque o consu-

Representantes das comuni-
dades de Suzana e Campinho, 
na Serra da Moeda, em Bru-
madinho (Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte), e de 
entidades de defesa do meio 
ambiente denunciaram que a 
fábrica da Coca-Cola instala-
da na região desde 2015 está 
secando as nascentes e preju-
dicando o abastecimento de 
água. O debate sobre o tema 
foi na quinta-feira (7), na Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 

O presidente da Associa-
ção dos Moradores de Suzana, 
Warley Nascimento, lamentou 
que a região, que sempre foi 
privilegiada por sua oferta de 
água, hoje sofra com a carên-
cia de recursos hídricos. “As 
mais de mil famílias que vivem 
ali estão sendo abastecidas há 
um ano e meio por caminhões- 
-pipa enviados pela própria 
Coca-Cola. Entendo que as 
outorgas e as liberações feitas 
pela Prefeitura de Itabirito fo-
ram equivocadas”, declarou.

O representante da Asso-
ciação de Captação de Água 
da Serra da Moeda, Jorge 
Celes de Farias, afirmou que, 
desde a chegada da empresa, 
as nascentes estão secando. 

Para o vereador de Belo 

Guilherme Bergamini

Segundo participantes da audiência pública, problemas começaram com instalação da unidade da Coca-Cola
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ORADORES
Municípios 1
O atraso no pagamento de 
repasses do governo do Es-
tado aos municípios, que 
trouxe dezenas de prefeitos 
à ALMG na quinta-feira (7), 
foi criticado pelo deputado 
Gil Pereira (PP) na Reunião 
Ordinária de Plenário. Ele 
relatou que se reuniu com 
os prefeitos e também com 
vereadores. “A reivindicação 

é que a Assembleia faça che-
gar ao governo a aflição dos 
municípios, especialmente 
quanto aos atrasos no pa-
gamento do ICMS”, afirmou. 
Segundo o deputado, os pre-
feitos pedem que, pelo me-
nos em dezembro, a cota- 
-parte dos municípios seja 
paga na íntegra, para que 
possam honrar o salário do 
mês e o 13º dos servidores. 

Gil Pereira disse que a As-
sociação Mineira de Muni-
cípios (AMM) reclama tam-
bém do atraso nos repasses 
para a saúde e o transporte 
escolar. Em aparte, Felipe 
Atiê (PTB) ressaltou que 
essa inadimplência se deve 
à irresponsabilidade do go-
verno ao aumentar salários 
de várias categorias de ser-
vidores estaduais. 

Municípios 2
Também solidário aos pre-
feitos, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) afirmou, 
em Plenário, que eles rei-
vindicam aquilo a que a po-
pulação dos municípios tem 
direito: uma infraestrutura 
melhor, saúde e educação de 
qualidade. Ele destacou que 
cerca de 90% dos municípios 
vivem quase exclusivamente 

da cota-parte do ICMS, do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), dos convê-
nios com os governos federal 
e estadual e dos repasses da 
saúde. “O que vemos é um 
calote nos prefeitos. A parte 
do ICMS dos municípios não 
vem sendo paga há três se-
manas e, das 10 parcelas do 
transporte escolar pagas por 
ano, foram repassadas ape-

nas cinco. Aí, os moradores 
vão atrás do prefeito e dos 
vereadores, mas a culpa é do 
governador”, declarou. Na 
opinião dele, o atual governo 
teve oportunidade de levan-
tar recursos, inclusive quan-
do aprovou lei para utilizar 
parte dos depósitos judiciais. 
“E quanto desse dinheiro vai 
para as prefeituras? Nada”, 
reclamou.

Municípios 3
Em resposta ao deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), 
o deputado André Quintão 
(PT) disse que é preciso bus-
car soluções. “Quero dialogar 
com os deputados que me 
antecederam e com os pre-
feitos para encontrarmos 
alternativas”, afirmou. Na 
análise de André Quintão, 
o problema é nacional, com 

crises econômica, política e 
institucional. “Assumimos 
o governo com déficit de  
R$ 8 bilhões, em recessão, 
com aumentos aprovados de 
servidores da ordem de R$ 4 
bilhões, e estamos buscando 
pagar aos professores o piso 
nacional”, relatou. Apesar 
das dificuldades, o deputa-
do frisou que o governo não 
está parado, pois apresentou 

o projeto para venda de 49% 
dos ativos da Codemig e está 
tentando renegociar a dívida 
do Estado com a União. Em 
aparte, o deputado Antônio 
Jorge (PPS) considerou imo-
bilismo do atual governo 
ficar se referindo à dívida 
herdada da gestão anterior. 
“Neste ano, teremos quase 
R$ 15 bilhões de renúncias 
fiscais”, declarou

Municípios 4
O deputado João Leite 
(PSDB) também manifestou 
apoio à causa dos municípios. 
Ele reclamou que a ALMG ti-
nha dificultado inicialmente 
a entrada dos prefeitos na 
Casa, mas que o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
conseguiu solucionar o pro-
blema. João Leite disse que 
o governo de Minas já deve 

aos municípios R$ 3 bilhões 
referentes aos repasses da 
saúde e R$ 780 milhões de 
ICMS. Apesar disso, segun-
do o deputado, o governo 
do Estado continua fazendo 
gastos desnecessários, como 
o dos voos fretados. “Não 
tem cesta básica para os mu-
nicípios, mas para o gover-
nador tem camarão VG. E o 
secretário de Planejamento 

recebe R$ 60 mil por mês”, 
afirmou João Leite. O depu-
tado também lembrou que 
Minas Gerais tem a maior fila 
de cirurgias do Brasil, com 
434 mil pessoas aguardando 
esse tipo de procedimento. 
“Nunca vi um governo tão 
ruim quanto este, que tem 
um governador que é réu, 
sem condições de governar”, 
completou.

Salários no interior estão ameaçados
solidário com os prefeitos, 
devido às dificuldades finan-
ceiras pelas quais passam os 
municípios, mas esclareceu 
que eles não podem falar no 
Plenário por uma questão re-
gimental. Os deputados An-
tonio Carlos Arantes e João 
Leite, ambos do PSDB, e Cabo 
Júlio (PMDB) também se soli-
darizaram.

Pirajuba (Triângulo), Rui No-
gueira Ramos. Ele também se 
disse decepcionado pelo fato 
de os prefeitos não terem 
tido acesso ao Plenário da As-
sembleia, onde pretendiam 
falar sobre os problemas que 
os municípios enfrentam. 

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), mostrou-se 

cursos do ICMS por parte do 
Estado.

“Sabemos que o Estado 
passa por dificuldades, mas 
nós esperávamos receber o 
que é nosso de direito. Sem o 
dinheiro do ICMS, não temos 
condições de fechar o ano”, 
lamentou o vice-presidente 
da Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) e prefeito de 

Municípios do interior do Es-
tado terão dificuldades em 
honrar compromissos de fim 
de ano, como o pagamento 
dos salários de dezembro e o 
13º. Foi o que afirmaram, na 
quinta-feira (7), prefeitos que 
participaram de reunião da 
Comissão de Segurança Pú-
blica. A razão para isso seria 
o atraso no repasse dos re-

COMISSÕES
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Reunião Extraordinária (16 horas)
PL 4.237/17 

Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Araxá. Dis-
cussão do parecer

PL 3.876/16
Do deputado Antônio Jorge. Fixa critério para instituição de datas co-
memorativas. Prosseguimento da votação em 2º turno

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

PEC 11/15
Do deputado Sargento Rodrigues e outros. Altera o art. 136 da Consti-
tuição do Estado para incluir a Secretaria de Estado de Defesa Social no 
rol dos órgãos da segurança pública. Discussão em 1º turno

PEC 12/15
Do deputado Sargento Rodrigues e outros. Acrescenta parágrafo ao 
art. 4º da Constituição do Estado para estabelecer sanções para uni-
dade responsável pelo julgamento de processo administrativo que não 
emita resposta no prazo fixado em lei. Discussão em 1º turno

PRE 1.684/04
Da FFO. Aprova as contas do TCE de 2003. Discussão em turno único

PRE 2.388/05
Da FFO. Aprova as contas do TCE de 2004. Discussão em turno único

PRE 48/17
Da Mesa da Assembleia. Autoriza a filiação da ALMG à Unale. Discus-
são em 1º turno

PLC 70/17
Do Tribunal de Justiça. Altera a Lei Complementar 59, de 2001, que 
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. Discussão em 
1º turno

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona. Discussão em 2º turno

PL 3.844/16
Do governador Fernando Pimentel. Institui a Política Estadual de Turis-
mo. Discussão em 2º turno

PL 4.310/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Ipsemg a receber, me-
diante dação em pagamento, imóvel do INSS. Discussão em 2º turno

PL 483/15
Do deputado Fred Costa. Altera o inciso I do art. 5º da Lei 14.181, de 
2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáti-
cas. Discussão em 1º turno

PL 665/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Dispõe sobre a autorização dos 
órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de me-
lhorias nas rodovias. Discussão em 1º turno

PL 1.023/15
Do deputado Fábio Cherem. Altera a Lei 10.545, de 1991, que dispõe 
sobre produção, comercialização e uso de agrotóxicos. Discussão em 
1º turno

PL 1.039/15
Do deputado Sávio Souza Cruz. Altera o art. 3° da Lei 20.805, de 2013, 
que dispõe sobre o quantitativo de clínicas credenciadas para realizar 
exames em candidatos à obtenção da CNH. Discussão em 1º turno

PL 1.083/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Limita o acesso aos dados de bole-
tins de ocorrência. Discussão em 1º turno

PL 1.098/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Autoriza o Executivo a doar imóvel à 
Escola Estadual Ordem e Progresso. Discussão em 1º turno

PL 1.121/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da 
Lei 15.775, de 2005, que regulamenta o serviço de transporte de pas-
sageiros por táxi em região metropolitana. Discussão em 1º turno

PL 1.271/15
Do deputado Roberto Andrade. Altera a Lei 15.424, de 2004, que trata 
do pagamento de taxas de cartórios. Discussão em 1º turno

PL 1.356/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Dispõe sobre a devolução do valor 
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 1.479/15
Do deputado Gustavo Valadares. Altera dispositivo da Lei 21.399, de 
2014, que altera o trecho da Rodovia MG-010 transferido a Conceição 
do Mato Dentro. Discussão em 1º turno

PL 1.622/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a destinação de 
unidades habitacionais em caráter prioritário. 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 2.723/15
Do deputado Gilberto Abramo. Dispõe sobre a proibição de continu-
ação do abastecimento de veículos após o acionamento da trava de 
segurança. Discussão em 1º turno

PL 2.844/15
Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Proíbe a utilização de 
animais em experimentos com cosméticos. Discussão em 1º turno

PL 2.882/15
Do governador Fernando Pimentel. Aprova o Plano Estadual de Educa-
ção. 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 
de Magalhães de Minas. Discussão em 1º turno

PL 3.294/16
Do deputado João Leite. Proíbe a exigência de uniforme para acom-
panhantes de frequentadores de clubes recreativos. 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 3.677/16
Da Comissão Extraordinária das Barragens. Altera a Lei 19.976, de 
2011, que institui a Taxa e o Cadastro de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização das Atividades Minerárias. 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 4.211/17
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a revogação da  
doação de bens móveis. Discussão em 1º turno
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (11/12)

Das 8 às 18 horas
Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 

Cruz de Chapada do Norte
13 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a presen-
ça de convidados, o Projeto de Lei 4.126/17, do deputado Doutor Jean 
Freire, que torna obrigatória a inclusão de mel de abelha na complemen-
tação da merenda escolar. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

14 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 18 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
71/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
Complementar 138, de 2016, a qual dispõe sobre a licença dos servidores 
atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 100, de 2007

14h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – discutir e votar 

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

15 horas
• 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

15h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 

duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.450/17 (2º 
turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o Sistema Esta-
dual de Cultura

16 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

16h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre seis 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

16h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que aprova o Plano Estadual de Educação

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 14 horas
17h15

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – mesma pauta 
da reunião das 14h30

17h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 3.749/16 (1º turno), dos deputados Antonio 
Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues, que cria o Plano 
Estadual de Segurança e Defesa no Campo

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório José Alencar) – debater, 
com a presença de convidados, as eleições e a participação política das 
mulheres. Requerimento: deputadas Marília Campos, Geisa Teixeira e 
Celise Laviola e deputados Elismar Prado, Rogério Correia e Tadeu Mar-

tins Leite
18 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
mesma pauta da reunião das 16h15

18h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 15h30

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação da pianista Eudóxia de Barros

20h15
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – mesma pauta 

da reunião das 14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – mesma pau-

ta da reunião das 16h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 15h30

Terça-feira (12/12)

Das 8 às 18 horas
Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 

Cruz de Chapada do Norte
8h30

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório José Alencar) – De-
bate público Minas de Volta aos Trilhos. Requerimento: deputados Ro-
berto Andrade e João Leite

9h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a 

presença de convidados, o Projeto de Lei 4.827/2017, do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza a transformação da Codemig em socie-
dade de economia mista. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – entrega de 
votos de congratulações ao prefeito de Caputira e ao diretor, aos pro-
fessores e aos alunos da Escola Municipal João Paulo I, premiados pelo 
Projeto Horta Escolar. Requerimento: deputada Ione Pinheiro

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– ouvir representantes da Superintendência Regional de Ensino de São 
Sebastião do Paraíso sobre supostas orientações de fechamento de es-
colas especiais. Requerimento: deputados Duarte Bechir, Tito Torres e 
Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

Quarta-feira (13/12)

Das 8 às 18 horas
Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 

Cruz de Chapada do Norte
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Confins/Belo Ho-

PL 4.340/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 20.826, de 2013, que 
institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte. Discussão em 1º turno

PL 4.355/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 18.974, de 2010, que 
estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políti-
cas Públicas e Gestão Governamental. Discussão em 1º turno

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

PL 4.450/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Sistema Estadual de Cul-
tura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de 

Cultura Viva. Discussão em 1º turno
PL 4.543/17

Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a acumulação e a extinção das 
serventias que especifica. Discussão em 1º turno

PL 4.559/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o programa Certifica Mi-
nas. Discussão em 1º turno

PL 4.799/17
Do governador Fernando Pimentel. Atualiza, em face do vigente PPAG, 
a Lei 18.692, de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução 
para a transferência gratuita de bens por órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Extraordinária das 16 horas

ORDEM DO DIA (cont.)
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 0h Zás – Cantor Sérgio Moreira
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 7/12 
 1h50 Comissão de Participação Popular (21/9) – Debate 

sobre a crise e a falta de estruturação dos comitês de bacias 
hidrográficas no Estado 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Enfrentamento do racismo
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Mudanças na Lei Maria da Penha 
 9h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro: participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello 

 10h15 Comissão de Administração Pública (17/10) – Debate acerca 
da PEC 412/2009, que altera artigo da Constituição Federal que 
dispõe sobre a organização da Polícia Federal 

 12h45 Assembleia ao vivo/Comissões (ao vivo) 
 16h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h Sala de Imprensa – Enfrentamento do racismo
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Brasil Eleitor História 
 20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA (cont.)
rizonte) – visitas aos Aeroportos de Confins e da Pampulha para verificar, 
juntamente com força-tarefa do Procon Assembleia, a possível prática 
abusiva de publicidade enganosa por parte da Associação Brasileira de 
Empresas Aéreas. Requerimento: deputado Felipe Attiê

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do relatório 
de informações do SUS no Estado. Requerimento: deputados Carlos  
Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão, Doutor Jean Freire e  
Geraldo Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

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

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
 

 
 
 

Quinta-feira (14/12)

Das 8 às 18 horas
Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 

Cruz de Chapada do Norte
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convida-
dos, a dívida do Estado com instituições filantrópicas de saúde. Requeri-
mento: deputado Carlos Pimenta

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório José Alen-

car) – debater, com a presença de convidados, a proposta de revisão da 
Lei Robin Hood. Requerimento: deputado Paulo Guedes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

Sexta-feira (15/12)

Das 8 às 18 horas
Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 

Cruz de Chapada do Norte
14 horas

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho II)  
– debater, com a presença de convidados, o desmonte do serviço social 
no INSS. Requerimento: deputado André Quintão

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Batista da Lagoinha. 

Requerimento: deputado Vanderlei Miranda


