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Ex-ministra aponta aumento da violência
comissão, salientou a baixa re-
presentatividade feminina nos 
parlamentos municipais, esta-
duais e nacional e disse que é 
preciso mudar esse quadro.
Visita – Antes de participar 
da audiência, Dilma Rousseff 
foi recebida pelo presidente 
da ALMG, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), pelo  
1º-secretário, deputado Ro-
gério Correia (PT), e pela de-
putada Marília Campos. 

Mulher da UFMG, Marlise Mat-
tos, acusou o atual governo fe-
deral de promover um ataque 
à livre produção de conheci-
mento nas universidades. 

A deputada Marília Campos 
(PT), presidenta da comissão, 
destacou o protagonismo das 
mulheres na luta contra o im-
peachment de Dilma Rousseff 
e contra as reformas que se 
seguiram. A deputada Geisa 
Teixeira (PT), vice-presidenta da 

reitos Humanos, Nilma Lino 
Gomes, ressaltou que houve 
o agravamento da situação de 
baixa representatividade das 
mulheres na política institu-
cional. “Essa ausência se dá 
principalmente de mulheres 
negras, indígenas e quilom-
bolas, que precisam superar o 
racismo e o patriarcado exis-
tentes no País”, lamentou.

A coordenadora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre a 

A ex-ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci, afirmou 
na audiência que, desde a 
deposição de Dilma Rousseff, 
a violência contra a mulher 
tem aumentado. Para ela, o 
atual governo vem promo-
vendo um desmonte nas po-
líticas públicas para o enfren-
tamento desse problema.

A ex-ministra das Mu-
lheres, Igualdade Racial e Di-

Dilma Rousseff defende luta contra
desigualdades sociais e de gênero

entre as quais a trabalhista, 
como continuação desse pro-
cesso, mas frisou que não será 
possível concluir tudo o que 
seus opositores desejam até 
as eleições de 2018. Por fim, a 
ex-presidenta se disse otimista 
com as chances de Luiz Inácio 
Lula da Silva vencer o pleito de 
2018. “O Brasil precisa se re-
encontrar, e isso vai acontecer 
na eleição”, enfatizou.

impeachment. “Diziam que eu 
era obsessiva e compulsiva com 
o trabalho. Se eu fosse homem, 
seria trabalhador. Diziam que 
eu era dura. Se fosse homem, 
seria firme. Isso tudo fora os 
componentes sexuais nos car-
tazes e adesivos”, declarou. 

A ex-presidenta afirmou 
que sua deposição foi apenas 
o “primeiro ato do golpe”. Des-
tacou as reformas posteriores, 

tões sociais e econômicas.
Machismo – Na opinião da 
ex-presidenta, ela não foi de-
posta apenas por ser mulher, 
mas por ser uma mulher com 
um projeto político de redu-
ção da desigualdade. A prova 
disso seria, para ela, as refor-
mas que se seguiram. 

Dilma ressaltou, no entan-
to, a linguagem machista uti-
lizada durante o processo de 

A ex-presidenta da República 
Dilma Rousseff defendeu on-
tem, na ALMG, o combate às 
desigualdades como caminho 
para a construção de um país 
mais democrático. “Não ha-
verá democracia verdadeira 
no Brasil se não tratarmos das 
desigualdades do País. Das de-
sigualdades de gênero, sim, 
mas também das sociais e de 
renda”, disse ela, em audiência 
da Comissão Extraordinária das 
Mulheres. A reunião, que teve 
a ex-presidenta como principal 
convidada, debateu a participa-
ção das mulheres na política.

Em sua fala, Dilma Rousseff 
destacou a importância das 
mulheres nas políticas de dis-
tribuição de renda durante seu 
governo e a linguagem machis-
ta utilizada por seus adversários 
no processo de impeachment. 

Segundo a ex-presidenta, 
94% dos beneficiários do pro-
grama Bolsa-Família ao longo 
de seu mandato eram mulhe-
res. Ela afirmou ainda que, das 
mais de 36 milhões de pessoas 
que saíram da pobreza extrema 
no País durante os governos 
do PT (2003-2016), 54% eram 
mulheres e 78% eram negros. 
Dilma acrescentou que as 
questões de gênero e raça não 
podem ser separadas das ques-

Sarah Torres

Em audiência da Comissão das Mulheres, Dilma se disse otimisma com chances de Lula em 2018
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tar todo o potencial das va-
riedades de mel produzidas 
em Minas. “O mel é fonte de 
pesquisa permanente. Muita 
coisa ainda está por ser des-
coberta. O mel de aroeira, 
por exemplo, por ser escuro, 
era pouco atrativo, mas ago-
ra passou a ser muito valori-
zado por suas propriedades 
medicinais. Digo sempre que 
quem cuida de abelha cuida 
da vida. E quem cuida do mel 
cuida do futuro”, ressaltou.

cia das abelhas, em virtude 
da polinização, no desenvol-
vimento de outros produtos 
agrícolas. Estima-se que 70% 
da produção agrícola mun-
dial dependa de agentes po-
linizadores, sendo a abelha o 
mais importante deles.
Pesquisas – O deputado fe-
deral Adelmo Carneiro Leão 
(PT-MG) também participou 
do debate e lembrou a ne-
cessidade de investimento 
em pesquisa para aprovei-

aplicarem mais recursos nessa 
cadeia produtiva”, disse.

“Com os estímulos cer-
tos, a produção de mel em 
Minas tem tudo para se tor-
nar a primeira do Brasil. O 
primeiro passo para isso os 
produtores já deram: estão 
trabalhando juntos pelo bem 
comum, como as abelhas”, 
destacou o parlamentar. Ele 
mencionou, também, o res-
peito dos apicultores pelo 
meio ambiente e a importân-

O deputado Doutor Jean Freire 
ressaltou que, além de todos 
os benefícios do consumo de 
mel por suas propriedades me-
dicinais, os custos dos insumos 
necessários para sua produ-
ção são, proporcionalmente, 
bastante inferiores às demais 
atividades produtivas no cam-
po. “Como médico, sei da im-
portância do mel para a saúde. 
Mas precisamos avançar mais 
e colher todo o retorno pos-
sível. Basta nossos governos 

Produto é benéfico para saúde e ambiente

Apicultores defendem uso mais amplo
do mel na merenda escolar em Minas

Gulherme Bergamini

Reunião da Comissão de Participação Popular foi motivada por projeto que inclui o mel na merenda

das diretoras de escolas. Em 
vez de consumir açúcar, va-
mos colocar mel na merenda 
das crianças”, disse Luciano.

Segundo ele, são produ-
zidas anualmente no Estado 
5 mil toneladas de mel, mas 
apenas 1,3 mil toneladas são 
consumidas aqui. Entre os 
produtores, 90% são da agri-
cultura familiar. Minas Gerais 
é apenas o quarto maior pro-
dutor de mel do Brasil, atrás, 
por exemplo, do Piauí, que 
tem menor biodiversidade, 
essencial a uma maior quali-
dade e variedade do produto.

30% de compras da agricultura 
familiar na merenda escolar.
Nutricionistas – Durante os 
debates, por sugestão do 
presidente da Cooperativa 
dos Apicultores e Agriculto-
res Familiares do Norte de 
Minas (Coopemapi), Luciano 
Fernandes de Souza, ficou 
definido que os represen-
tantes dos produtores vão 
estreitar a articulação com a 
Secretaria de Educação, que 
mantém uma nutricionista 
em cada SRE. “É muito impor-
tante que essas nutricionistas 
nos ajudem a nos aproximar 

ção Escolar da Secretaria de 
Estado de Educação, Tatiane 
Perri Maciel, o mel consta 
como opção nos cardápios 
das escolas que integram 
as 47 Superintendências 
Regionais de Ensino (SREs). 
“Muitas escolas já compram 
mel da agricultura familiar, 
mas sua utilização não é 
obrigatória, porque cada re-
alidade é diferente, e temos 
que respeitar a diversidade 
do Estado”, apontou.

Tatiane Maciel lembrou, 
ainda, que a legislação federal 
já estabelece o percentual de 

As associações e cooperativas 
de apicultores deram ontem 
o primeiro passo para tornar 
possível uma maior inclusão 
do mel na merenda escolar. 
Representantes dos produto-
res e do Poder Executivo se 
encontraram em audiência 
pública da Comissão de Parti-
cipação Popular que discutiu o 
assunto, nos termos do Projeto 
de Lei (PL) 4.126/17, do depu-
tado Doutor Jean Freire (PT).

O parlamentar, que é 
presidente da comissão, foi 
o autor do requerimento de 
audiência. A proposição torna 
obrigatória a inclusão de mel 
de abelha na complementa-
ção da merenda nas escolas 
estaduais. Ela aguarda pare-
cer de 1º turno na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo os produtores 
de mel, um maior consumo no 
ambiente escolar seria uma 
alternativa para a expansão 
da apicultura no Estado. Uma 
das dificuldades enfrentadas 
pelo setor é a falta de uma 
legislação federal específica. 
A que está em vigor aplica ao 
produto muitas das restrições 
do leite, embora este seja 
mais perecível. Do ponto de 
vista nutricional, o mel ainda é 
considerado um produto para 
adoçar, e não um alimento, o 
que também limita o seu con-
sumo na alimentação escolar.

Segundo a coordenado-
ra do Programa de Alimenta-

COMISSÕES
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Administração analisa emendas ao PLC 71
aprovação do projeto na for-
ma do substitutivo nº 2, que 
apresentou.

Um dos objetivos do PL 
2.874/15 é adequar os dis-
positivos da Lei 19.476, de 
2011, que trata da habilitação 
sanitária de estabelecimento 
agroindustrial, às normas do 
Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária  
(Suasa) e do Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (Sisbi-POA), 
as quais constam do Decreto 
Federal 8.471, de 2015.

O substitutivo nº 2 au-
toriza o Estado a conceder 
tratamento diferenciado, no 
que se refere ao custeio de 
serviços ou recolhimento de 
taxas, aos pequenos estabe-
lecimentos agroindustriais e 
àqueles relacionados à agri-
cultura familiar. 

da matéria. Ele opinou pela 
aprovação da emenda nº 2 e 
pela rejeição das emendas de 
nºs 3 e 5. Ele ainda apresen-
tou subemendas às emendas 
nºs 1 e 4. As quatro primeiras 
emendas são de autoria do 
deputado Rogério Correia 
(PT) e a quinta, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).
FFO – A Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária (FFO) deu parecer 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 2.874/15, dos deputados 
Fabiano Tolentino (PPS) e An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
que modifica as normas para 
habilitação sanitária de esta-
belecimento agroindustrial 
rural de pequeno porte. Com 
isso, ele está pronto para ir a 
Plenário, em 1º turno.

O relator, deputado Ulys-
ses Gomes (PT), opinou pela 

para licença médica dos servi-
dores atingidos pela declaração 
de inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007. O 
projeto pode, agora, ser votado 
pelo Plenário em 1º turno.

O presidente da comis-
são, deputado João Maga-
lhães (PMDB), foi o relator 

Outras duas comissões analisa-
ram projetos, ontem. A Comis-
são de Administração Pública 
aprovou parecer sobre cinco 
emendas apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 71/17, do go-
vernador Fernando Pimentel. 
A proposição prorroga o prazo 

O relator, deputado Ro-
berto Andrade (PSB), opinou 
pela aprovação do projeto na 
forma do substitutivo n° 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), que faz ade-
quações do ponto de vista da 
técnica legislativa. A matéria 
já foi apreciada também na 
Comissão de Administração 
Pública, tendo recebido o 
mesmo parecer.

Minas Gerais (Codemig) em 
sociedade de economia mista. 
A matéria segue para a Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO).

Segundo a proposição, o 
Estado deverá manter em seu 
poder, no mínimo, 51% do 
capital votante e, sem autori-
zação legislativa, não poderá 
transferir o controle acioná-
rio da empresa. 

alteamento a montante, como 
o que foi utilizado em Fundão.

O relator e presidente da 
comissão, deputado Roberto 
Andrade (PSB), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. No seu 
entendimento, esse texto con-
cilia o aumento da segurança 
nas barragens com compen-
sações proporcionais ao porte 
dos empreendimentos, sem 
impedir a atividade minerária.

O substitutivo nº 2 in-
cluiu, entre outras mudanças, 
a obrigatoriedade de se avaliar 
as condições sociais e econô-
micas das mulheres no estudo 
de impacto ambiental (EIA).
Codemig – Em outra reunião 
realizada ontem, a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico deu parecer favorável ao 
PL 4.827/17, do governador 
Fernando Pimentel, que auto-
riza o Poder Executivo a trans-
formar a Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 

Está pronto para discussão e 
votação em 1º turno no Ple-
nário o Projeto de Lei (PL) 
3.676/16, que trata do licencia-
mento ambiental e da fiscaliza-
ção de barragens no Estado. A 
proposição recebeu ontem pa-
recer favorável da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico.

O projeto é de autoria da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens, criada pela ALMG 
em novembro de 2015, logo 
após o rompimento da Barra-
gem de Fundão, em Mariana 
(Região Central do Estado), que 
devastou o subdistrito de Bento 
Rodrigues, provocou 19 mortes 
e poluiu diversos cursos d’água 
da Bacia do Rio Doce. A estru-
tura que se rompeu era de res-
ponsabilidade da mineradora 
Samarco, que está com as ativi-
dades paralisadas na região.

O objetivo da proposição 
é viabilizar alternativas téc-
nicas à contenção de rejeitos 
de minério, proibindo a cons-
trução de novas barragens 
com o método conhecido por 

Projeto que altera licenciamento de 
barragens está pronto para Plenário

Comissão de Desenvolvimento analisou PL sobre barragens

Na FFO, passou projeto de lei sobre habilitação sanitária

Crédito

Luiz Santana
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Reunião Ordinária (14 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

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

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

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a Guimarânia. Votação em 1º turno

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

PL 4.720/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de crédito adi-
cional em favor do Tribunal de Justiça. Discussão em turno único

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 628/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Itanhandu. Discussão em 1º 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 1.356/15
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 2.674/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Altera a Lei 13.635, de 2000, que de-
clara o buriti de interesse comum e imune de corte. Discussão em 1º 
turno

PL 2.723/15
Do deputado Gilberto Abramo. Dispõe sobre a proibição de continua- 
ção do abastecimento de veículos após o acionamento da trava de se-
gurança. 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 2.874/15
Dos deputados Fabiano Tolentino e Antonio Carlos Arantes. Altera a Lei 
19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabele-
cimento agroindustrial rural de pequeno porte. 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  
Capital 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
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PL 3.676/16
Da Comissão Extraordinária das Barragens. Dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscalização de barragens. 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  
rodovia 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  
Paineiras. 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

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 4.390/17

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Declara patrimônio cultural do Esta-
do o modo de fazer crochê do município de Inconfidentes. 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 4.616/17
Da Defensoria Pública. Dispõe sobre a revisão anual dos subsídios, ven-
cimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Públi-
ca. 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 (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA (cont.)

ACONTECE HOJE

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) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.862/16 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
dispõe sobre a prática de atividades de competência do Corpo de Bom-
beiros Militar por voluntários, profissionais e instituições civis

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

– discutir e votar parecer sobre o PL 4.448/17 (1º turno), da deputada 
Rosângela Reis, que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao 
município de Vermelho Novo

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

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

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) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-
cutir e votar pareceres sobre oito 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 de economia 
mista

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

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.218/16 (1º turno), do 
deputado Anselmo José Domingos, que altera a Lei 21.737, de 2015, a 
fim de liberar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios 
de futebol

14h45
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

III) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plená-
rio, entre as quais o PL 1.380/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, 
que dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial

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

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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 23 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
71/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
Complementar 138, de 2016, a qual dispõe sobre a licença dos servi-
dores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 100, de 
2007

15h15
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plená-
rio, entre as quais o PL 665/15 (2º turno), do deputado Antonio Carlos 
Arantes, que dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para in-
tervenções destinadas à realização de melhorias nas rodovias

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório SE) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.333/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, 
que institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho I) – mesma pauta da reunião das 14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 
III) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Ple-
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nário, entre as quais o PL 1.370/15 (turno único), da deputada Ione Pi-
nheiro, que institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns

15h40
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)  

– discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.023/15 (2º turno), do deputado Fábio Cherem, que 
altera a Lei 10.545, de 1991, a qual dispõe sobre a produção, a comercia-
lização e o uso de agrotóxicos

15h45
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 3.294/16 (2º turno), do deputado João Leite, que proíbe a 
exigência de uniforme para acompanhantes de frequentadores de clu-
bes recreativos

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• 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) – discutir e votar proposições 
da comissão

17 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PRE 47/17 (turno único), da FFO, que apro-
va as contas do governador referentes a 2015

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho III) – mesma pauta da reunião das 14h30

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – mesma pauta 
da reunião das 15 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 15 horas

17h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 

mesma pauta da reunião das 14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório SE) – 

mesma pauta da reunião das 15h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

4.450/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Sistema Estadual de Cultura

17h50
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – 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

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.380/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, que 
dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial

18h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião 

das 15h45
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

mesma pauta da reunião das 15h15
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir 

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

18h30
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – mesma pauta 

da reunião das 17h50
18h50

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 
SE) – mesma pauta da reunião das 15h40

19 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – mesma 

pauta da reunião das 18h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 15 horas

 0h Memória e Poder – Jurista e jornalista Anis José Leão
 1h Segunda Musical – Duo Arep e Trio Brasil
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (26/9) 

– Convida a subsecretária de Política sobre Drogas para prestar 
esclarecimentos sobre o resultado do Chamamento Público  
nº 6/2017

 4h30 Palestra – Poder Legislativo e cidadania, com Antônio Calhau, 
José Alcione Bernardes, Bernardo Motta e Alexandre Bossi 

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Dinheiro do futuro 
 9h Assembleia ao Vivo/Debate Público/Comissões 
 12h30 Via Justiça – Mudanças na Lei Maria da Penha 
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Dinheiro do futuro 
 20h Geração – Narradores de estórias: Aline Cântia e Chicó do Céu
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jurista e jornalista Anis José Leão
 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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