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PL contempla famílias em áreas de risco
drada, que concede a agentes 
penitenciários e socioeducati-
vos a prerrogativa de cumprir 
pena em prisão separada; PL 
3.988/17, do deputado Agos-
tinho Patrus Filho (PV), que 
incentiva a criação de vagas 
em Associações de Proteção 
e Assistência aos Condenados 
(Apacs); e PRE 48/17, da Mesa 
da Assembleia, que autoriza a 
filiação, por prazo indetermi-
nado, da ALMG à União Nacio-
nal dos Legisladores e Legislati-
vos Estaduais.

Outros quatro projetos 
aprovados tratam da doação 
de imóveis.

drogas; PL 770/15, do depu-
tado Gilberto Abramo (PRB), 
que disciplina o uso de tele-
fone celular em salas de aula; 
PL 994/15, do deputado Inácio 
Franco (PV), que obriga a insta-
lação de bebedouros e sanitá-
rios nos bancos; PL 1.121/15, 
do deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), que dispõe so-
bre a colocação de plaquetas 
em braile no interior dos tá-
xis, com a placa do veículo; PL 
2.951/15, do ex-deputado João 
Alberto (PMDB), que confere a 
Dores de Campos o título de 
Capital da Selaria; PL 3.078/15, 
do deputado Lafayette de An-

2º turno o PL 3.294/16, do 
deputado João Leite (PSDB). 
O projeto proíbe que clubes 
recreativos exijam uniforme 
de acompanhantes ou em-
pregados de sócios e demais 
frequentadores.

Ainda em 2º turno, foram 
aprovadas as seguintes propo-
sições: PL 969/15, do deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB), 
que estabelece critérios para 
certificação de documentos 
eletrônicos; PL 1.332/15, do 
deputado Carlos Henrique 
(PRB), que trata da veiculação 
de campanhas de prevenção 
ao álcool, ao tabaco e a outras 

O Plenário aprovou em 2º tur-
no, na Reunião Extraordinária 
de ontem, o PL 1.622/15, que 
trata da destinação prioritária 
de unidades habitacionais às 
famílias que residem em áreas 
de risco. De autoria do depu-
tado Agostinho Patrus Filho 
(PV), o projeto foi aprovado 
na forma do vencido. Ele alte-
ra a Lei 18.315, de 2009, que 
estabelece diretrizes para a 
política estadual de habitação 
de interesse social. O atendi-
mento prioritário aos mora-
dores de áreas de risco deverá 
ser observado como diretriz.

Também foi aprovado em 

o Estado e a União, relativo 
à compensação das perdas 
provocadas pela Lei Kandir. 

O projeto, votado na for-
ma original, estabelece que 
esses recursos sejam com-
partilhados com os municí-
pios segundo os critérios de 
distribuição do ICMS.

Contas – Os parlamentares 
votaram diversos outros pro-
jetos. Também em 1º turno, 
passou o PL 4.318/17, do 
deputado Lafayette de An-
drada (PSD), que determina 
critérios para a divisão dos 
recursos oriundos de um pos-
sível acerto de contas entre 

da administração estadual. 
O substitutivo nº 2 pro-

move outras mudanças tribu-
tárias, entre as quais o aumen-
to do valor cobrado pela emis-
são da carteira de identidade. 
A emenda nº 5 tem como ob-
jetivo manter atribuições da 
Secretaria de Meio Ambiente.

O Projeto de Lei (PL) 3.677/16, 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens, que altera a 
destinação de taxas e recursos 
do setor minerário, foi aprova-
do na manhã de ontem, em 1º 
turno, em Reunião Extraordi-
nária de Plenário. Ele passou 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), com a emenda nº 5, do 
deputado Felipe Attiê (PTB). 

A proposição contempla 
medidas propostas na investi-
gação do rompimento da Bar-
ragem de Fundão, da minera-
dora Samarco, em novembro 
de 2015. Sendo assim, altera 
a Lei 19.976, de 2011, que ins-
titui a Taxa de Controle, Moni-
toramento e Fiscalização das 
Atividades Minerárias (TFRM) 
e seu respectivo cadastro esta-
dual (Cerm). O objetivo é des-
tinar a totalidade dos recursos 
da taxa e do cadastro ao Siste-
ma Estadual de Meio Ambien-
te, para reforçar a fiscalização. 
Atualmente, esses recursos são 
destinados a diferentes órgãos 

Aprovado em 1º turno projeto de lei que
altera a destinação das taxas minerárias

Sarah Torres

Proposições foram votadas em Reunião Extraordinária de Plenário, na manhã de ontem
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Pescadores temem aprovação de projeto
que restringe pesca amadora em Minas

implementação de políticas 
voltadas para a categoria. 
Ele apoiou sugestão dada na 
audiência de que seja feito 
um amplo recadastramen-
to, a fim de se reorganizar a 
concessão de benefícios aos 
pescadores.

A coordenadora estadual 
de Pesca, Piscicultura e Meio 
Ambiente da Emater, Vanes-
sa Gaudereto, defendeu um 
alinhamento maior entre as 
legislações estadual e federal 
para amparar a pesca amado-
ra, que, segundo ela, também 
traz desenvolvimento econô-
mico para os municípios. 

sem documentos, fica pratica-
mente impossível ter acesso a 
crédito ou programas públicos, 
como o seguro-defeso, uma 
espécie de seguro-desempre-
go dos pescadores. “Nós, pei-
xes pequenos, nada podemos 
fazer. Quem pode resolver isso 
são as autoridades, os peixes 
grandes”, comparou.

O coordenador de Aqui-
cultura e Pesca do Escritório 
Federal em Minas Gerais, 
José Oswaldo Albergaria de 
Carvalho, reconheceu que 
dificuldades políticas, inclu-
sive a extinção do Ministério 
da Pesca, têm impedido a 

demandas da categoria, que 
congrega aproximadamen-
te 32 mil famílias no Estado. 
Eles denunciaram que, até 
quatro anos atrás, era muito 
fácil para qualquer pessoa 
obter a licença de pescador 
profissional. A emissão das 
carteiras pelo governo fede-
ral foi suspensa e o proble-
ma hoje é outro, já que uma 
nova geração de pescadores 
profissionais se vê obrigada a 
atuar na clandestinidade.

A presidente da Colônia 
de Pescadores Profissionais e 
Artesanais de Lavras, Sandra 
Mara Fonseca, contou que, 

O deputado Doutor Jean Freire 
classificou como positiva a rápi-
da mobilização dos pescadores 
profissionais, pois o projeto em 
tramitação ainda pode ser apri-
morado. “Vocês vieram aqui 
pelas próprias pernas, como 
sociedade organizada. Quem 
compromete o meio ambiente 
é o agrotóxico, a poluição, e não 
quem sobrevive da pesca”, afir-
mou. Nessa linha, o deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB) 
também prometeu acompa-
nhar a tramitação do PL 483/15.

As lideranças dos pesca-
dores aproveitaram a ocasião 
para apresentar as principais 

Mobilização da categoria é elogiada

modalidade de pesca amadora. 
Fred Costa tranquilizou 

as lideranças dos pescado-
res, lembrando a indicação 
de que seu projeto deve ser 
aprovado na forma original, o 
que não afeta quem sobrevive 
da atividade. “Não há motivo 
para pânico ou reclamação. 
Estamos trabalhando para ga-
rantir que, no futuro, não falte 
peixe nos nossos rios e para 
que a pesca seja uma prática 
sustentável”, declarou.

participantes no local da pes-
ca. A proposição não especifi-
ca a natureza da atividade, se 
amadora ou profissional, o que 
pode afetar quem depende 
dela para sua sobrevivência.

Também contribuiu para 
aumentar o receio dos pescado-
res profissionais o fato de, ain-
da na tramitação em 1º turno 
do PL 483/15, ter sido aprova-
do substitutivo que estabelecia 
limite máximo para captura 
e transporte por pescador na 

cado, permitindo-se apenas o 
consumo no próprio lugar. Na 
justificativa que acompanha o 
projeto, Fred Costa argumen-
ta que o objetivo é permitir 
a recuperação dos estoques 
pesqueiros nativos.

A esse projeto foi anexado 
o PL 4.833/17, do deputado 
Anselmo José Domingos (PTC), 
que proíbe, pelo período de 
cinco anos, o transporte de 
peixes capturados, permitin-
do-se apenas o consumo pelos 

Em meio à degradação am-
biental crescente e aos entra-
ves legais e econômicos, os 
pescadores profissionais e ar-
tesanais também estão preo- 
cupados com a repercussão 
de proposições que tramitam 
na Assembleia Legislativa. Es-
ses temores foram expressos 
ontem, em audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular que atendeu a reque-
rimento de seu presidente, de-
putado Doutor Jean Freire (PT).

Uma dessas proposições 
é o Projeto de Lei (PL) 483/15, 
do deputado Fred Costa (PEN), 
que altera a Lei 14.181, de 
2002, a qual dispõe sobre a 
Política de Proteção à Fauna 
e à Flora Aquáticas e de De-
senvolvimento da Pesca e da 
Aquicultura. A proposição, que 
procura corrigir excessos na 
pesca amadora, recebeu pa-
recer favorável de 2º turno da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
em reunião na terça-feira (12). 
Com isso, pode ser votada de-
finitivamente em Plenário.

O PL 483/15 prevê cota 
zero para essa modalidade de 
pesca, quando praticada com 
a finalidade de lazer e recrea-
ção, ou seja, proíbe a retirada 
do peixe do local onde foi pes-

Luiz Santana

Segundo deputados que participaram de audiência, o projeto não terá impacto na pesca profissional

COMISSÕES
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Plano Estadual de Educação está 
pronto para votação em 1º turno 

durante as discussões com a so-
ciedade no fórum técnico Plano 
Estadual de Educação, realizado 
pela ALMG ao longo de 2016.

Na análise da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, o PL 2.882/15 
recebeu a emenda nº 1, que 
altera a redação do art. 3º do 
substitutivo, o qual aborda 
a evasão escolar por razões 
de preconceito e discrimina-
ção. O substitutivo descreve 
alguns possíveis motivos de 
discriminação, como raça, re-
ligião e identidade de gênero, 
enquanto a emenda trata a 
questão de forma genérica, 
excluindo esse detalhamento.

rejeição as emendas nºs 2 a 13, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), 15 e 16, de autoria 
do deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), e 17, dos deputados 
Cristiano Silveira (PT) e Marília 
Campos (PT). A emenda nº 14 
foi retirada pelo autor, deputa-
do João Vítor Xavier (PSDB).

A relatora, além de não 
considerar pertinentes algumas 
das modificações sugeridas, es-
clareceu que outras foram abar-
cadas pelo substitutivo nº 2, 
apresentado pela Comissão de 
Administração Pública. Esse 
substitutivo aprimora propos-
tas colhidas pela Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia 

vigência até 2024.
A proposição é composta 

pela parte normativa, que esta-
belece as diretrizes, providên-
cias e condições gerais para im-
plementação do plano, e pelo 
Anexo I, que apresenta o con-
junto de metas e estratégias.

A deputada Celise Laviola 
(PMDB), relatora da matéria e 
presidenta da comissão, apre-
sentou a emenda nº 18, que 
visa incluir o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) entre as 
instâncias responsáveis pelo 
monitoramento contínuo da 
execução do plano e do cum-
primento de suas metas.

Receberam parecer pela 

O Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
que contém o Plano Estadual 
de Educação (PEE), já pode vol-
tar ao Plenário para votação em 
1º turno. A Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia apro-
vou ontem parecer pela rejei-
ção das emendas de Plenário e 
apresentou uma nova emenda, 
que recebeu o número 18.

O PEE, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel, 
define diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias para o 
setor nos próximos dez anos, 
em consonância com o novo 
Plano Nacional de Educação 
(PNE), instituído pela Lei Fe-
deral 13.005, de 2014, com 

Atraso em repasses da saúde é criticado

O prefeito de Diamantina, 
Juscelino Roque, expôs as di-
ficuldades da saúde no muni-
cípio, onde o Hospital Nossa 
Senhora da Saúde está ame-
açado de fechamento.

O presidente do Conse-
lho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais 
(Cosems), Eduardo Luiz da 
Silva, reclamou da falta de 
debates sobre as políticas pú-
blicas de saúde.

tipulado um limite legal para 
os restos a pagar. Ele afirmou 
que a Comissão de Saúde vai 
atuar para que esse passo 
seja dado.
Hospitais – A reunião tam-
bém teve as presenças dos 
representantes da Santa Casa 
de Belo Horizonte, Gláucio 
Nangino, e do Hospital Sofia 
Feldman, Ramon Duarte, que 
relataram problemas finan-
ceiros dessas instituições.

quarta-feira (13), represen-
tantes do governo apresen-
taram relatório do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Es-
tado. Os números apresen-
tados naquela ocasião foram 
alvo de críticas, ontem. Mais 
da metade dos recursos para 
a saúde estão listados como 
restos a pagar, ou seja, serão 
repassados posteriormente. 

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) defendeu que seja es-

Em audiência pública realiza-
da ontem pela Comissão de 
Saúde, a requerimento de seu 
presidente, deputado Carlos 
Pimenta (PDT), representan-
tes de hospitais e entidades 
ligadas ao setor reclamaram 
de atrasos nos repasses do 
governo do Estado aos pres-
tadores de serviço. Essa de-
mora motivou ação civil pú-
blica já ajuizada para cobrar a 
aplicação dos recursos garan-
tidos constitucionalmente.

Uma das proponentes da 
ação, Kátia de Oliveira Rocha 
explicou que ela foi proposta 
no âmbito da Justiça Federal, já 
que a Constituição da República 
determina que a União aplique 
sanções aos estados que não 
destinam o mínimo constitu-
cional de 12% para a saúde. Se-
gundo Kátia, que é presidenta 
da Federação das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos de 
Minas Gerais (Federassantas), 
o recurso à Justiça só ocorreu 
depois de todas as negociações 
administrativas terem falhado.

O deputado Carlos Pi-
menta ressaltou que a comis-
são tem atuado para pressio-
nar o Poder Executivo e que 
vai lutar para que os repasses 
sejam feitos. 

Em reunião na ALMG na 

 Ricardo Barbosa

Reunião da Comissão de Saúde abordou, entre outras coisas, a crise nos hospitais 
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e restaurantes. O projeto está 
pronto para voltar a Plenário.
Assentamentos – A Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria aprovou visita ao municí-
pio de Campo do Meio (Sul 
de Minas) para averiguar as 
condições gerais dos assen-
tamentos do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) localizados em 
fazenda da região. O reque-
rimento é do deputado Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB).

editado pelo Poder Executivo. 
Cardápios – Outra comissão 
a se reunir para análise de 
uma proposição foi a de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas. Os 
deputados deram parecer 
de 2º turno favorável ao PL 
3.449/16, do deputado An-
tônio Jorge (PPS), que obriga 
a inserção de frase de ad-
vertência sobre os riscos de 
consumir bebida alcoólica e 
dirigir em cardápios de bares 

Leite (PSDB), opinou pela 
aprovação do projeto, de au-
toria do presidente da comis-
são, deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), na forma original.

A proposição estabelece 
o dever das instituições ban-
cárias disponibilizarem à Po-
lícia Militar, em tempo real, 
as imagens de câmeras de 
segurança instaladas em suas 
agências e postos, quando so-
licitadas pela corporação na 
forma do regulamento a ser 

Em outra reunião, na manhã 
de ontem, a Comissão de Se-
gurança Pública deu parecer 
favorável ao Projeto de Lei (PL) 
4.566/17, que acrescenta pa-
rágrafo ao art. 2º da Lei 12.971, 
de 1998. Essa norma obriga a 
instalação de dispositivos de 
segurança nas agências e nos 
postos de serviço das institui-
ções bancárias e financeiras. 
A matéria está pronta para ir a 
Plenário, em 1º turno.

O relator, deputado João 

Proposição trata de vigilância em bancos

Nesse sentido, o delegado 
Júlio Wilke, coordenador da 
Superintendência de Inves-
tigação e Polícia Judiciária, 
afirmou que já está em curso, 
em Minas, um trabalho dire-
cionado às quadrilhas respon-
sáveis pelas mortes de poli-
ciais. Foi criada uma força- 
-tarefa, com o envolvimento 
de todas as polícias, o Minis-
tério Público e instituições fi-
nanceiras, para a coleta de in-
formações que possam ajudar 
na instrução de investigações, 
assim como um braço opera-
cional, pronto para atuar em 
ocorrências que possam ante-
cipar e evitar ataques.

vistas no cinema, com cidades 
encurraladas por criminosos, 
enquanto o governo finge que 
nada está acontecendo.

Segundo o deputado fe-
deral Subtenente Gonzaga  
(PDT-MG), as forças de segu-
rança enfrentam o que ele 
classificou como “novo canga-
ço”, formado por grupos vio-
lentos dispostos a matar ou 
morrer. Diante desse cenário, 
ele defendeu a aprovação de 
projeto de lei sobre a prote-
ção a policiais ameaçados. 

O deputado Coronel Piccini-
ni (PSB) cobrou a instituição de 
um grupo especial de trabalho 
para combater os criminosos. 

O deputado lembrou que 
13 policiais militares, um dele-
gado e um agente penitenciário 
já foram assassinados em servi-
ço em 2017, e criticou a organi-
zação das escalas, que muitas 
vezes estabelecem a presença 
de apenas um militar por turno.

O deputado João Leite 
(PSDB) também se mostrou 
preocupado com a situação 
da segurança pública e dos 
servidores. “Assistimos ao es-
vaziamento total dos investi-
mentos nas Polícias Militar e 
Civil”, declarou. 

Para o deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), Minas 
vive hoje situações antes só 

Dezenas de policiais e represen-
tantes de associações de classe 
protestaram, na tarde de on-
tem, em audiência da Comissão 
de Segurança Pública, contra a 
política estadual do setor. Eles 
se queixaram, principalmente, 
das condições inadequadas de 
trabalho e da vulnerabilidade 
dos agentes de segurança, ten-
do em vista o assassinato de 15 
profissionais neste ano.

Durante a reunião, os par-
ticipantes aprovaram a realiza-
ção de uma manifestação no 
Centro de Belo Horizonte, hoje, 
a partir das 14 horas, e uma 
assembleia geral na quarta- 
-feira (20), no Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar, para discutir 
possível greve. “Os policiais 
estão só esperando uma voz 
de comando para ir às ruas. O 
clima é de tensão total nas de-
legacias”, afirmou o presidente 
do Sindicato dos Servidores da 
Polícia Civil, Denílson Martins.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), ressaltou que a 
reunião foi convocada não só 
para ouvir a categoria – insa-
tisfeita com questões que en-
volvem desde o parcelamento 
de salários e o atraso no paga-
mento do 13º até a precária 
situação de delegacias, viatu-
ras, armas e coletes à prova de 
balas –, como também para 
cobrar um posicionamento do 
governo de Minas.

Policiais pedem medidas de proteção
e melhores condições de trabalho

Willian Dias

Dezenas de policiais presentes à audiência fizeram críticas à política estadual de segurança



15 de dezembro de 2017 sexta-feira – Assembleia Informa • 5

Pinheiro (DEM) demonstrou 
preocupação com impactos so-
ciais na distribuição do imposto, 
caso o projeto seja aprovado. A 
deputada Celise Laviola (PMDB) 
reforçou essa preocupação. 

Já o deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB) defendeu 
melhorias nos critérios para 
que haja mais igualdade na 
distribuição do ICMS. O depu-
tado Gil Pereira (PP) concor-
dou: “Quando os mais pobres 
ganham, todo o Estado cresce”.

os municípios mais pobres pas-
sem a receber mais recursos. 
Uma das mudanças foi a elimi-
nação dos subcritérios “sanea-
mento” e “mata seca”. “As áreas 
de unidades de conservação 
continuam a ser consideradas, 
mas sem o fator de qualidade, 
que gerava contradições. Muni-
cípios com mais recursos, que 
conseguiam manter melhor 
esses espaços, tinham vanta-
gem”, disse o consultor.
Impactos – A deputada Ione 

tem menos”, comentou.
O diretor-geral do Insti-

tuto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas 
Gerais (Idene), Gustavo Xavier 
Ferreira, enfatizou que, ao lon-
go dos anos, houve um atraso 
nos investimentos para as re-
giões mais pobres do Estado. 

De acordo com o consul-
tor da ALMG Hélio Ferreira dos 
Santos, o PL 4.773/17 modifica 
a forma de cálculo para a distri-
buição do ICMS, de forma que 

Em audiência pública realiza-
da ontem pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização, representantes dos 
municípios manifestaram apoio 
ao Projeto de Lei (PL) 4.773/17, 
que propõe alterações nos 
critérios de distribuição do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 
A proposição, de autoria do de-
putado Paulo Guedes (PT), que 
também requereu a audiência, 
aguarda parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 

Segundo Paulo Guedes, 
o objetivo da matéria é per-
mitir uma distribuição mais 
justa dos recursos tributários 
às 853 cidades mineiras.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios da Área 
Mineira da Sudene (Amams), 
José Reis Nogueira de Barros, 
disse que o PL 4.773/17 vai 
promover justiça social. 

O presidente da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), 
Julvan Lacerda, também defen-
deu a proposição e sugeriu que 
seja acrescido ao texto um me-
canismo mais eficaz de trans-
ferência do ICMS, para evitar 
atrasos nos repasses.

Para o integrante do Con-
selho Regional de Economia 
Leonardo Pontes Guerra, o PL 
4.773/17 corrige a distribui-
ção injusta do ICMS. “O papel 
do Estado deve ser no sentido 
de levar mais recursos a quem 

Clarissa Barçante

Audiência pública abordou projeto que altera distribuição do imposto para os municípios 

PL que cria a Política de Segurança 
Alimentar pode voltar a Plenário

turno. Entre elas estão o PL 
4.851/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que cria o 
Quadro de Cargos de Pessoal 
da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de 
Minas Gerais (Emater-MG), e 
o PL 4.392/17, do deputado 
Paulo Guedes (PT), que inclui 
seis municípios na área de 
abrangência do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte 
e Nordeste de Minas Gerais 
(Idene). Ambos estão prontos 
para ir a Plenário.

respeito a normas de regimen-
tos ou regulamentos internos 
dos órgãos responsáveis pela 
execução da Política de Segu-
rança Alimentar. O texto revo-
ga a lei 15.982, de 2006, que 
trata do mesmo assunto.

O PL 4.737/17, original-
mente, possuía 53 artigos. 
O substitutivo apresentado 
pelo relator reduziu a propo-
sição para 29 artigos.
Emater – A Comissão de Ad-
ministração Pública analisou 
outras proposições em 1º 

O relator, deputado Ta-
deu Martins Leite (PMDB), 
opinou pela aprovação do PL 
4.737/17 na forma do subs-
titutivo nº 1 ao vencido, que 
ele apresentou. O projeto 
havia sido aprovado em 1º 
turno, no Plenário, em sua 
forma original.

O novo texto busca ade-
quar o PL 4.737/17 à técnica 
legislativa e torná-lo mais ob-
jetivo e claro. Também retira 
dispositivos considerados in-
fralegais, ou seja, que dizem 

Está pronto para ser apreciado 
definitivamente pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa o 
Projeto de Lei (PL) 4.737/17, 
de autoria do governador Fer-
nando Pimentel, que institui a 
Política Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sus-
tentável (Pesans) e organiza 
o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(Sisan) no âmbito do Estado. 
A matéria recebeu ontem pa-
recer de 2º turno da Comissão 
de Administração Pública.

COMISSÕES

Nova divisão do ICMS recebe apoio
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Das 8 às 18 horas

Mostra de artesanato (Galeria de Arte) – Associação dos Artesãos de Santa 
Cruz de Chapada do Norte

9h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PLC 9/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, que 
regula os direitos dos não optantes de que trata o § 2º do art. 48 da Lei 
Federal 8.935, de 1994 

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Auditório José Alencar) – entregar, com 

prefeitos de municípios mineradores, votos de congratulações pela 
aprovação do aumento de alíquotas da Cfem. Requerimento: deputado 
João Vítor Xavier

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

14h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 4.749/17 (1º turno), do deputado Geraldo Pimenta, que 
autoriza a Fhemig a doar imóvel a Betim

14h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 4.749/17 (1º turno), do deputado Geraldo Pimenta, que 
autoriza a Fhemig a doar imóvel a Betim

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

Requerimento: deputado Vanderlei Miranda

 0h Palestra TRE (continuação) – Financiamento de campanha: 
o impacto das novas regras da reforma eleitoral, com Denise 
Goulart, Bruno Carazza e Rogério Medeiros 

 1h Panorama – Queijo minas artesanal 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (30/8) – Debate sobre a extração 

de granito no Santuário Ecológico de Pedra Branca, localizado 
em Pocinhos do Rio Verde, município de Caldas 

 4h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto

 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Dinheiro do futuro 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jurista e jornalista Anis José Leão
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo/Comissões 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Panorama – Dinheiro do futuro 
 20h Segunda Musical (inédito) – Cláudio Pérez-González e Berenice 

Menegale
 20h10 Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 60 anos da Igreja 

Batista da Lagoinha 
 21h Assembleia Debate – Desafios econômicos para 2018
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Pensão alimentícia na guarda 

compartilhada 
 23h30 Zás – Carlos Nunes, em Pérolas do Tejo

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
Com o fim de mais um ano, aumenta a esperança das pessoas e do mercado por dias melhores na 
economia em 2018. O Assembleia Debate discute se a retomada do crescimento virá no próximo 
ano e quais medidas podem ajudar a melhorar o desempenho do País em setores estratégicos, 
como a indústria e o comércio. Participam do programa o deputado Felipe Attiê, do PTB, e os econo-
mistas Lúcio Barbosa, doutor em Economia pelo Cedeplar (da UFMG), e Márcio Antônio Salvato, 
professor e coordenador do Ibmec. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.
GERAÇÃO
Mais que um swing, o lindy hop, com seus passos abertos e brincalhões, é um estilo de dança, 
da década de 20, que viralizou pelo mundo. Em 2012, essa dança alegre chegou a BH através 
do grupo BeHoppers. No estúdio do Geração, a cofundadora do BeHoppers, Camila Maga-
lhães, e Taís Gomes contam da paixão pelo estilo e do dia a dia do grupo, que faz apresentações 
e intervenções pela cidade, participa de festivais internacionais e organiza aulões gratuitos 
em praças públicas. Elas aproveitaram para mostrar um pouquinho da liberdade da dança no 
estúdio. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
“De vez em quando vou dar uma beliscada nesta Sprite. É para molhar o bico.” A frase singela – dita 
antes da entrevista de quase três horas – talvez passasse desapercebida se não tivesse saído da boca 
de um ex-alcoólatra que abusou do gosto pela bebida por quase metade da vida. Coincidência ou 
não, após largar o vício, Ruy Castro chegou ao apogeu da carreira, tornando-se um dos responsáveis 
por popularizar as biografias no Brasil. O mineiro de Caratinga, mas carioca de carteirinha, é o entre-
vistado de mais uma edição inédita do Memória e Poder. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


