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Restrições na concessão de benefícios
do INSS afetam população vulnerável

Cerca de 1 milhão de pessoas 
têm enfrentado dificuldades 
para agendar a consulta de 
requerimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
no Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). A denúncia 
foi feita por assistentes sociais 
que participaram, na sexta- 
-feira (15), de audiência públi-
ca da Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social. Solicitada pelo de-
putado André Quintão (PT), a 
reunião abordou o desmonte, 

pelo governo federal, do ser-
viço social no INSS.

O BPC é previsto na Lei 
Orgânica da Assistência Social 
(Loas) e garante um salário 
mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso acima 
de 64 anos, que comprovem 
não ter meios de prover a pró-
pria manutenção. Outro crité-
rio é que a renda familiar por 
pessoa seja menor do que um 
quarto do salário mínimo.

Segundo o coordenador 
da Comissão Nacional de 

Assistentes Sociais do INSS, 
Gustavo Henrique Teixeira, 
o órgão vem baixando diver-
sos decretos e outras nor-
mas com o objetivo de res-
tringir a garantia de direitos 
pelos mais vulneráveis. “O 
serviço social é um direito 
do trabalhador brasileiro. O 
público atendido é a popu-
lação mais vulnerável, for-
mada por idosos, deficien-
tes, trabalhadores rurais e 
outros grupos alijados de 
seus direitos”, lamentou.

Nesse sentido, ele criticou 
a exigência recente do INSS, de 
que todo dependente de segu-
rado tenha carteira de identi-
dade. “A própria lei do BPC diz 
que não há respaldo legal para 
essa exigência. Além do mais, 
a exigência do documento foi 
comunicada por meio de um 
e-mail interno”, lembrou.

Outra medida da dire-
ção do órgão, condenada por 
Gustavo Teixeira, foi o enten-
dimento de que o assistente 
social não é profissional de 
saúde. “Isso já está pacifica-
do por várias normas: somos, 
sim, profissionais de saúde. 
O que querem, na verdade, é 
eliminar nosso olhar mais hu-
manizado sobre as pessoas”, 
declarou. Para ele, ao adotar 
essa postura, o INSS retrocede 
a um modelo ultrapassado, 
que não respeita a Convenção 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, para que elas não 
acessem seus direitos.

A conselheira Angelita 
Rangel, do Conselho Regional 
de Serviço Social (Cress) da 6ª 
Região, reforçou que, em vá-
rias partes do Brasil, os cida-
dãos estão tendo dificuldade 
de acesso ao requerimento 
do BPC. E a exigência de do-
cumento de identidade para 
todos os membros da famí-
lia fez diminuir o número de 
avaliações sociais pelo INSS.

Segundo participantes de audiência, novas regras para benefícios têm relação com corte de direitos

Daniel Protzner

Sindicato denuncia desmonte de serviços
A diretora do Sindicato dos 
Trabalhadores em Segurida-
de Social de Minas Gerais, 
Cleuza Faustino do Nasci-
mento, afirmou que toda 
essa política adotada na as-
sistência social faz parte de 
um grande projeto do gover-
no Michel Temer de retirar 
direitos por meio do desmon-
te do serviço público. Esse 

projeto incluiria as reformas 
trabalhista e previdenciária, 
a emenda constitucional que 
congela despesas sociais e a 
lei da terceirização, entre ou-
tras medidas. 

Na opinião do deputado 
André Quintão, ele próprio 
um profissional do serviço 
social, é importante discutir 
o problema sob duas óticas: a 

da garantia de direitos do as-
sistente social, precarizados 
com os cortes de recursos 
para a área e as restrições à 
atuação profissional; e a do 
impacto negativo dessas mu-
danças nos direitos dos bene-
ficiários atuais e potenciais.

Ao comentar sua parti-
cipação na Conferência Na-
cional de Assistência Social, 

André Quintão reforçou que 
a pressão feita pelos delega-
dos fez com que o governo 
federal recuasse. “O gover-
no teve coragem de mandar 
um orçamento para 2018 de 
R$ 76 milhões à assistência 
social, área que recebia bi-
lhões. Ao final de muita luta, 
conseguimos 50% de recom-
posição”, destacou.
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Movimentos sociais alertam para risco
de privatização dos recursos hídricos

Os convidados de audiência 
pública realizada na noite 
de quinta-feira (14) pela Co-
missão de Direitos Humanos 
defenderam a importância 
de que os movimentos so-
ciais e a população lutem 
contra a privatização das 
empresas públicas respon-
sáveis pela distribuição de 
água, pelo abastecimento e 
pelo saneamento.

O objetivo da reunião 
era lançar e debater o Fórum 
Alternativo Mundial da Água 
(Fama) 2018, que será rea-
lizado de 17 a 22 de março 
do ano que vem, em Brasília 
(DF). O Fama ocorre como 
contraponto ao 8º Fórum 
Mundial da Água, de caráter 
oficial, que também ocorre-
rá em Brasília, de 18 a 23 de 
março. O tema do Fama é a 
luta contra a privatização e a 
comercialização da água.

O presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Água e Esgoto 
(Sindágua), José Maria dos 
Santos, disse que as em-
presas públicas responsá-
veis pelas fontes de energia 
estão sendo privatizadas e 
que a água agora está sendo 
visada. Segundo ele, o Fó-
rum Alternativo está sendo 
organizado pelos movimen-
tos sociais para confrontar 
a política de privatização do 
governo federal e o interesse 
de companhias privadas. 

Para a presidenta da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
em Minas Gerais (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira, o Fórum 
Mundial da Água será mar-
cado pela presença de gran-
des empresas internacionais 
que querem comprar nossos 
recursos naturais. “Temos 
que nos articular, porque em 
pouco tempo a quantidade de 
água que chega nas nossas ca-
sas não estará mais no nosso 
controle. A luta pela água está 
intimamente ligada à luta con-
tra o golpe que enfrentamos”, 
afirmou, numa referência à 
deposição da presidenta Dil-
ma Rousseff para que Michel 
Temer assumisse o poder.

Soberania – A representante 
da Coordenação Estadual do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens, Aline Ruas, afir-
mou que a realização do Fó-
rum Alternativo é necessária 
para se defender a soberania 
nacional. Ela lembrou que o 
país tem grande abundância 
de recursos hídricos e possui 
os dois maiores aquíferos do 
mundo. Segundo ela, o Fórum 
Mundial será realizado em 
Brasília justamente por conta 
do interesse das grandes em-
presas internacionais pelo po-
tencial hídrico do Brasil. 

De acordo com o autor do 
requerimento de audiência, 
deputado Rogério Correia (PT), 

a privatização de usinas hi-
drelétricas da Cemig, ocorrida 
neste ano, já significa o contro-
le de empresas internacionais 
sobre parte dos recursos hí-
dricos em Minas. Ele lembrou 
que a América Latina sempre 
exerceu o papel de fornece-
dora de matéria-prima para 
as grandes potências e que a 
água será o próximo alvo do 
interesse desses países.

O deputado federal Padre 
João (PT-MG) defendeu que 
Minas Gerais chegue com uma 
proposta concreta, construída 
pelo poder público, pelos sin-
dicatos e pelos movimentos 
sociais, para sua apresentação  
no Fórum Alternativo. 

Situação de Vargem das Flores preocupa
A representante do Comitê de 
Defesa de Vargem das Flores, 
Cristina Maria de Oliveira, fa-
lou sobre a luta enfrentada 
pela comunidade para de-
fender e preservar a represa, 
diante de projeto da Prefeitu-
ra de Contagem que pode al-
terar o zoneamento da região. 
Ela disse que a Vargem das 
Flores foi criada na década 
de 1960 para atender a 700 
mil habitantes. Entretanto, a 
partir dos anos 1980, a Prefei-

tura de Contagem estimulou a 
ocupação urbana do entorno 
da represa, com a criação de 
bairros, além dos loteamen-
tos irregulares e clandestinos 
que começaram a surgir.

Segundo ela, a situação 
pode piorar devido a uma pro-
posta da mesma prefeitura, 
no sentido de alterar o plano 
diretor do município. Cristina 
disse que o objetivo é eliminar 
a área rural de Contagem, o 
que aumentaria o número de 

indústrias e empreendimen-
tos imobiliários nas margens 
de Vargem das Flores.

Ainda de acordo com 
Cristina, essa ocupação pode-
rá secar a represa e eliminar 
a flora e a fauna da região, já 
que a projeção é de que mais 
900 mil pessoas passem a ha-
bitar o local nos próximos 50 
anos. Na reunião de quinta- 
-feira, as entidades presentes 
aprovaram uma moção de 
apoio à represa.

Representante dos po-
vos indígenas, Giovani Kre-
nak falou sobre a situação 
da população da região do 
Rio Doce, após a contami-
nação provocada pelo rom-
pimento da Barragem de 
Fundão, da mineradora Sa-
marco, em Mariana. 

A vice-presidenta da 
comissão, deputada Celise 
Laviola (PMDB), se solida-
rizou com a população do 
Rio Doce.

Reunião da Comissão de Direitos Humanos marcou o lançamento do Fórum Alternativo da Água

 Luiz Santana
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Projeto sobre doação de área da Colônia
Santa Izabel está pronto para Plenário

O Plenário já pode analisar, 
em 1º turno, o Projeto de 
Lei (PL) 4.749/17, do deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB), 
que autoriza a Fundação Hos-
pitalar de Minas Gerais (Fhe-
mig) a doar imóvel ao municí-
pio de Betim, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. 
Na tarde de sexta-feira (15), a 
proposição recebeu pareceres 
favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
e de Administração Pública, 
ambos na forma do substitu-
tivo nº 1, apresentado pelo 
relator na CCJ, deputado Ro-
berto Andrade (PSB). Na Co-
missão de Administração, o 
relator foi o deputado Gus-
tavo Corrêa (DEM).

O novo texto inclui su-
gestões da Fhemig, faz ade-
quações como de unidade de 
medida e inclui o memorial 
descritivo da área a ser des-
membrada. Também espe-
cifica, de forma detalhada, 
a destinação a ser dada ao 
terreno, com os princípios a 
serem observados na regula-
rização fundiária.

A área a ser doada tem 
3,4 milhões de metros qua-
drados e está situada no 
Bairro Citrolândia (ou Li-
mas), onde se localiza a Casa 
de Saúde Santa Izabel. Ali 
funcionou, por décadas, a 
colônia de mesmo nome, 
destinada ao isolamento de 
hansenianos. O projeto prevê 
que o terreno se destinará à 

regularização fundiária, com 
prioridade para os imóveis 
utilizados por ex-internos da 
Colônia Santa Izabel e seus 
filhos. Também traz como 
princípio a gratuidade para os 
imóveis utilizados para mora-
dia ou por órgãos ou entida-
des sem fins lucrativos.

Cada beneficiário terá 
direito a apenas um imóvel 
com, no máximo, 720 metros 
quadrados, e não poderá alie-
ná-lo por cinco anos. Even-
tuais recursos obtidos serão 
investidos em projetos de re-
cuperação e preservação de 
imóveis da Fhemig e em pro-
jetos de defesa e proteção do 
patrimônio histórico.

Além da regularização fun-
diária, o projeto prevê que a área 
será utilizada, também, para o 
desenvolvimento de ações de 
saúde pública, educação, de-
fesa e proteção do patrimônio 
histórico-cultural e ambiental, 
geração de emprego e renda e 
outras atividades de interesse 
público ou social de Betim.

Caso essas destinações 
não sejam implementadas em 
cinco anos a contar da lavra-
tura da escritura de doação, o 
imóvel retornará para o patri-
mônio da Fhemig.
Discriminação – Na reunião 
da CCJ, Geraldo Pimenta dis-
se que o projeto vai permitir 
regularizar a situação dos 

imóveis de 10 mil famílias his-
toricamente discriminadas. 
“Permitirá, ainda, a proteção 
de rico patrimônio históri-
co da Colônia Santa Izabel”, 
completou o parlamentar.

No parecer da Comissão 
de Administração Pública, o re-
lator Gustavo Corrêa também 
enfatizou que a medida possi-
bilitará que a região inicie um 
novo ciclo de desenvolvimento 
social e econômico. “Passará a 
ser reconhecida formalmente, 
sendo garantida a seus mora-
dores a segurança jurídica ne-
cessária ao exercício da posse 
dos imóveis onde residem e/ou 
desempenham suas atividades 
econômicas”, diz o relatório.

PL trata de aposentadoria de notários
Em reunião realizada na 
manhã de sexta-feira (15), 
a Comissão de Administra-
ção Pública deu parecer 
pela rejeição das emendas 
apresentadas ao Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
9/15 durante a discussão 
da matéria em 1º turno, 
no Plenário. De autoria do 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), o projeto assegura a 
concessão dos benefícios 

do Regime Próprio de Pre-
vidência Social do Estado 
aos registradores, notários 
e prepostos que ingressa-
ram nas atividades nota-
riais e de registro antes de 
18/11/1994 e que não op-
taram em transformar seu 
regime previdenciário. 

O relator foi o deputa-
do João Magalhães (PMDB), 
que recomendou a aprova-
ção na forma do substitutivo 

nº 1, da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO), com a emenda 
nº 4, por ele apresentada, e 
pela rejeição das emendas 
nos 1 a 3, apresentadas em 
Plenário pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). Com 
isso, o projeto pode retornar 
ao Plenário para votação.

Durante a reunião, o de-
putado Sargento Rodrigues 
disse que não compete aos 

deputados estaduais legis-
lar sobre a matéria da qual 
trata o projeto e que, por 
isso, ele seria inconstitucio-
nal. Tanto o autor quanto o 
relator do projeto rebate-
ram essas considerações. 
Roberto Andrade conside-
rou que o fato de Sargento 
Rodrigues ter apresentado 
emendas é um indicativo de 
que ele reconhece a legiti-
midade da proposição.

Matéria analisada pela Comissão de Administração prevê doação de terreno a Betim

Willian Dias
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Reunião Extraordinária (18 horas)

PL 4.827/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a transformação da 
Codemig em sociedade de economia mista. Votação em 1º turno 
(urgência)

PLC 9/15
Do deputado Roberto Andrade. Regula os direitos dos não optantes 
de que trata o § 2º do art. 48 da Lei Federal 8.935, de 1994. Votação 
em 1º turno

PL 2.674/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Altera a Lei 13.635, de 2000, que 
declara o buriti de interesse comum e imune de corte. Votação 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. Votação em 
1º turno

PL 4.355/17
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 18.974, de 2010, que 
estabelece a estrutura da carreira de Especialista em Políticas Públi-
cas. Votação em 1º turno

PL 4.450/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Sistema Estadual de Cul-
tura. Votação em 1º turno

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

PL 4.844/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários. Dis-
cussão em 2º turno (urgência)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Comissão de Minas e Energia comemora
aprovação de medida que reajusta Cfem

A Comissão de Minas e Ener-
gia realizou, na sexta-feira 
(15), solenidade de entrega 
de votos de congratulações 
com a Associação dos Muni-
cípios Mineradores (Amig). 
O motivo foi a mobilização 
da entidade a favor da apro-
vação da Medida Provisória 
(MP) 789, de 2017, que au-
menta alíquotas da Compen-
sação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais 
(Cfem) e que deverá ser san-
cionada nos próximos dias. 

A alíquota é reajustada 
para até 3,5%, para venda, 
consumo, exportação e extra-
ção de substâncias minerais 
destinadas a uso imediato 
na construção civil, além de 
ouro, diamante, metais no-
bres (prata, platina, paládio e 
cobre) e minério de ferro. A 
medida beneficia diretamen-
te os municípios representa-
dos pela Amig.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de homenagem, deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), dis-
se que a aprovação da MP é 
uma conquista dos mineiros. 
De acordo com ele, a ban-
cada do Estado na Câmara 
dos Deputados exerceu um 
importante papel nesse pro-
cesso. “A luta vem de duas 
décadas. Ninguém é contra 
a mineração, mas entendo 
que as cidades devem ser 

mais bem recompensadas, e 
a nova alíquota da Cfem vai 
gerar quase R$ 800 milhões 
por ano para os municípios 
mineradores”, afirmou.

O deputado Thiago Cota 
(PMDB) afirmou que o esfor-
ço dos prefeitos e parlamen-
tares deve ser valorizado. 

O prefeito de Nova Lima 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte) e presiden-
te da Amig, Vítor Penido, 
disse que a MP 789 é fruto 
de um trabalho iniciado há 
muitos anos e que, graças 
ao apoio da bancada minei-
ra, obteve sucesso. 

Pressão – Diversos deputados 
federais mineiros participaram 
da solenidade e foram unâ-
nimes em afirmar que farão 
pressão para que a MP 789 seja 
sancionada sem alterações.

O deputado federal Fábio 
Ramalho (PMDB-MG) disse 
que a construção da medida 
provisória foi feita por toda a 
bancada mineira na Câmara 
dos Deputados, com o apoio de 
senadores de outros estados. 

“Estamos realizando um 
sonho de décadas. A Cfem 
não é tributo, e sim receita 
patrimonial por uma riqueza 
que só dá uma safra e é ativo 

da sociedade”, declarou o de-
putado federal Marcus Pesta-
na (PSDB-MG).

O deputado federal Rodri-
go de Castro (PSDB-MG) disse 
que o Congresso Nacional fez 
justiça com centenas de muni-
cípios e milhões de brasileiros. 
De acordo com ele, o novo 
percentual não vai quebrar as 
mineradoras, e sim gerar me-
lhorias para a população.

O deputado estadual do 
Pará Gesmar Costa (PSD) par-
ticipou da reunião. Ele desta-
cou a articulação das banca-
das mineira e paraense em 
torno da MP 789.

Associação de Municípios Mineradores recebeu votos de congratulações por mobilização a favor de MP

Guilherme Bergamini
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PL 4.048/17
Da Defensoria Pública. Institui as carreiras de técnico e de analista da 
Defensoria Pública. Discussão em 1º turno (urgência)

PL 4.851/17
Do governador Fernando Pimentel. Aprova o quadro de cargos da 
Emater. Discussão em 1º turno (urgência)

PLC 70/17
Do Tribunal de Justiça. Altera a Lei Complementar 59, de 2001, que con-
tém a organização e a divisão judiciárias do Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.923/15
Do deputado Roberto Andrade. Institui o Dia do Genealogista Mineiro. 
Discussão em turno único

PL 628/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Itanhandu. Discussão em 2º turno

PL 787/15
Do deputado Paulo Guedes. Transforma a Estação Ecológica de Sagara-
na em parque estadual. Discussão em 2º 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 2º turno

PL 1.314/15
Do deputado Bonifácio Mourão. Altera a Lei 20.608, de 2013, que ins-
titui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Fami-
liar. Discussão em 2º 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 
2º turno

PL 1.380/15
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a implantação do Selo Enti-
dade Especial. Discussão em 2º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a Guimarânia. Votação em 2º turno

PL 3.218/16
Do deputado Anselmo José Domingos. Altera a Lei 21.737, de 2015, 
que dispõe sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos está-
dios de futebol. Discussão em 2º turno

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel 
a Madre de Deus de Minas. Discussão em 2º turno

PL 4.100/17
Do deputado Gustavo Valadares. Altera a Lei 20.799, de 2013, sobre re-
versão ao Estado de bem doado a Dores do Indaiá. Discussão em 2º turno

PL 4.115/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pai-
neiras. Discussão em 2º turno

PL 4.211/17
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a revogação da do-
ação de bens móveis. Discussão em 2º turno

PL 4.737/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a Política Estadual 
de Segurança Alimentar. Discussão em 2º turno

PL 4.751/17
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Acrescenta dispositivos à Lei 17.785, 
de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com 
deficiência a espaços de uso público. Discussão em 2º turno

PL 4.838/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre os critérios para o 
atendimento de acidentes em ferrovias e rodovias, envolvendo produ-
tos perigosos. Discussão em 2º turno

PL 286/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de implantação de ciclovias às margens de rodovias. Discussão em 1º 
turno

PL 1.476/15
Do deputado Carlos Pimenta. Institui o Programa Paz na Escola. Dis-
cussão em 1º turno

PL 3.017/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos res-
ponsáveis por eventos destinados a profissionais de saúde informarem 
conflitos potenciais de interesse. Discussão em 1º turno

PL 3.316/16
Do deputado Felipe Attiê. Reconhece como patrimônio imaterial 
a Festa de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Discussão em 
1º turno

PL 3.559/16
Do deputado Sargento Rodrigues. Proíbe o uso de veículos aéreos não tripu-
lados em prédios públicos e construções fechadas. Discussão em 1º turno

PL 3.749/16
Dos deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodri-
gues. Cria o Plano de Segurança e Defesa no Campo. Discussão em 1º turno

PL 4.237/17 
Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Araxá. Dis-
cussão em 1º turno

PL 4.566/17
Do deputado Sargento Rodrigues. Acrescenta parágrafo ao art. 2º da 
Lei 12.971, de 1998, que obriga a instalação de dispositivos de segu-
rança nos bancos. Discussão em 1º turno

PL 4.636/17
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Institui o Polo da Moda de Divinó-
polis. Discussão em 1º turno

PL 4.749/17
Do deputado Geraldo Pimenta. Autoriza a Fhemig a doar imóvel a Be-
tim. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)

ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (18/12)

11 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
11h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – discutir e votar pareceres sobre o PL 4.665/17 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre a revisão do PPAG 
para o exercício de 2018, e sobre o PL 4.666/17 (turno único), também 
do governador, que contém o orçamento do Estado para 2018

14 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
14h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h30

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.827/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade de economia mista

15h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.851/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que aprova o quadro de cargos da Emater

16 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
17 horas

• Comissão de Indicação de Vera Victer Ananias para o cargo de presidenta 
da Utramig (Plenarinho I) – fazer a arguição da indicada

17h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 14h30
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Carlos Nunes em Pérolas do Tejo 
 0h30 Comissão de Educação (12/9) – Debate a situação de colapso 

das instituições federais de ensino no Estado
 4h10 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

Gerais do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Enfrentamento ao racismo 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Pensão alimentícia na guarda compartilhada 
 9h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 10h Assembleia ao Vivo – Comissões
 13h Geração – BeHoppers 
13h30 Compactos de Comissões

13h45 Assembleia ao Vivo – Comissões 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h25 Trabalho de Base 
19h30 Palestra – Política e desenvolvimento Institucional do 

Legislativo mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro

20h25 Comissões de Participação Popular e de FFO – Relatório com 
sugestões populares ao projeto de lei que revisa o PPAG

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios econômicos para 2018

• programação sujeita a alterações 

• Comissão de Indicação de Luiza de Castro para o cargo de presidenta da 
Fundação TV Minas (Plenarinho I) – fazer a arguição da indicada

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar parece-

res sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.559/16 
(2º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe o uso de veículos 
aéreos não tripulados no interior de prédios públicos e construções fechadas

18h10
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – 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 Estadual de Cultura

18h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.674/15 (2º turno), do deputado 
Fabiano Tolentino, que altera a Lei 13.635, de 2000, a qual declara o 
buriti de interesse comum e imune de corte

18h20
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 3.749/16 (2º turno), dos deputados Antonio 
Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues, que cria o Plano 
Estadual de Segurança e Defesa no Campo

18h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de redação 

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

mesma pauta da reunião das 15h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e votar 

pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.340/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
20.826, de 2013, a qual institui o Estatuto Mineiro da Microempresa

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – mesma pauta da reu-

nião das 18 horas
19h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 14h30

20 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho II) – mesma pauta da reunião das 18h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da reu-

nião das 18 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – mesma pauta da reunião das 18h10
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – mesma pauta 

da reunião das 18h20

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – mesma pauta 
da reunião das 18h30

20h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h30

Terça-feira (19/12)

9h30
• 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 Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

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

Quarta-feira (20/12)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

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 Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)


