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Intenção é reabrir debate sobre critérios 
Autor da matéria, o deputa-
do Paulo Guedes argumenta 
que, embora encontre resis-
tência, o principal objetivo 
do seu projeto foi cumprido, 
o de reabrir a discussão so-
bre os critérios de distribui-
ção do ICMS. Ele reconheceu 
a importância da manuten-
ção da vinculação dos recur-
sos a iniciativas voltadas a 
cultura, turismo e esporte. 
“O objetivo do projeto é ga-
rantir que todos os municí-

pios tenham oportunidades 
de se desenvolver, acabando 
com a concentração de re-
cursos em algumas regiões 
do Estado”, declarou.

Ao longo da audiência, 
a posição de que o deba-
te em torno do assunto de-
ve ser aprofundado foi re-
forçada por diversos parla-
mentares. O presidente da 
comissão, deputado Rober-
to Andrade (PSB), defen-
deu o potencial gerador de 

emprego e renda do turis-
mo. Os deputados Ivair No-
gueira  (PMDB) e Rosângela 
Reis (Pros) defenderam os 
atuais critérios de distribui-
ção dos recursos do ICMS. 
Já o deputado Ricardo Faria 
(PCdoB), que deixou recen-
temente o comando da Se-
cretaria de Estado de Turis-
mo, avaliou que, embora os 
recursos da área sejam pou-
cos, eles são estratégicos.

Os deputados Carlos Pi-

menta (PDT) e Felipe Attiê 
(PTB) apontaram que a dis-
cussão sobre a distribuição 
dos recursos deve considerar 
repasses atrasados e políticas 
de desenvolvimento. 

Representantes do go-
verno, como os secretários de 
Estado de Cultura, Ângelo Os-
waldo, e de Turismo, Gusta-
vo Arrais, defenderam a ma-
nutenção dos atuais critérios 
até que sejam viabilizadas no-
vas fontes de recursos. 

Projeto de redistribuição dos recursos do
ICMS aos municípios divide opiniões

A discussão de novos critérios 
para a distribuição dos recur-
sos do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) aos municípios 
mineiros, tema do Projeto de 
Lei (PL) 4.773/17, ainda está 
longe do fim. Foi o que mos-
trou audiência pública reali-
zada ontem pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico.

O PL 4.773/17, do depu-
tado Paulo Guedes (PT), revo-
ga a Lei 18.030, de 2009, co-
nhecida como Lei do ICMS 
Solidário, com o objetivo de 
criar critérios mais simples 
de distribuição dos recursos, 
corrigindo distorções e desi-
gualdades entre os municí-
pios e beneficiando sobretu-
do aqueles situados em re-
giões mais pobres do Estado.

Além dessa norma, a dis-
tribuição da parcela do ICMS 
devida aos municípios, que 
corresponde a 25% do total da 
arrecadação do imposto, tam-
bém obedece a critérios da Lei 
13.803, de 2000, conhecida 
por Lei Robin Hood III. Apesar 
do valor reduzido, os recursos 
do ICMS Solidário são consi-
derados essenciais para muni-
cípios que desenvolvem ações 
voltadas para a cultura, o pa-

trimônio histórico, o turismo, 
o meio ambiente e o esporte.

Dezenas de prefeitos, ges-
tores e líderes municipais lota-
ram o Auditório José Alencar, 
de um lado exibindo faixas con-
tra o projeto, que representaria 
o retrocesso de políticas públi-
cas municipais já consolidadas, 
e, de outro, cobrando novos 
critérios da divisão do ICMS, 

que significariam um tratamen-
to mais igualitário com relação 
às cidades mais desenvolvidas. 
Representantes dos dois lados 
se revezaram na tribuna de-
fendendo suas posições. O PL 
4.773/17 aguarda parecer de 
1º turno na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

Autor do requerimento de 
audiência, o deputado Dalmo 

Ribeiro Silva (PSDB) disse que 
os argumentos que embasa-
ram a apresentação do proje-
to não convencem. “Não po-
demos concordar com a revo-
gação de uma lei que há nove 
anos vem funcionando bem. 
Não devíamos estar discutindo 
o fim da alíquota do ICMS que 
beneficia o turismo, mas sim o 
seu aumento”, afirmou.

Representantes dos municípios lotaram o Auditório José Alencar no debate sobre o ICMS

Daniel Protzner
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ALMG mediará diálogo entre o governo 
e os servidores da educação em greve

A Assembleia Legislativa atuará 
como interlocutora na negocia-

ção entre o governo do Estado 
e os servidores da educação, em 

greve desde 8 de março. O acor-
do se deu em reunião realizada 
ontem, com as presenças do 
presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), de ou-
tros parlamentares e da coorde-
nadora-geral do Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educação 
(Sind-UTE), Beatriz Cerqueira.

As principais reivindica-
ções da categoria são o cum-
primento do acordo feito em 
2015 para o pagamento do pi-
so salarial nacional e o fim do 
parcelamento dos salários. 

Segundo Beatriz Cerquei-
ra, o governo vem descum-
prindo leis e acordos firma-
dos com os trabalhadores, o 
que faz com que a ALMG te-

nha um importante papel na 
mediação entre o Poder Exe-
cutivo e os servidores. Ela la-
mentou a ausência de outros 
órgãos, como o Ministério Pú-
blico e o Tribunal de Contas, 
no processo de mediação.

O líder do bloco governis-
ta Minas Melhor, deputado An-
dré Quintão (PT), disse que a de-
manda dos servidores é legíti-
ma, mas ponderou que fatores 
políticos e econômicos têm fei-
to com que o Estado não consiga 
cumprir a totalidade do acordo 
com a categoria. “Vamos buscar 
alternativas para que se encon-
tre uma solução, até porque a 
greve não interessa a ninguém”, 
declarou André Quintão.

EDUCAÇÃO

Daniel Protzner

Colégio Batista recebe homenagem
Os centenários do Colégio 
Batista Mineiro e da Con-
venção Batista Mineira fo-
ram celebrados em Reunião 
Especial de Plenário, na noi-
te de segunda-feira (12). A 
homenagem foi requerida 
pelos deputados Ivair No-
gueira (PMDB), Léo Portela 
(PRB) e João Vítor Xavier 
(PSDB). Os dois primeiros, 
assim como o deputado Fe-
lipe Attiê (PTB), entregaram 
placa comemorativa ao di-
retor-geral da Rede Batista 
de Educação, Valseni Braga.

“Esta data é especial pa-

ra toda a minha família, pois 
meus filhos foram educados 
no colégio e hoje meus netos 
também recebem uma edu-
cação de qualidade e transfor-
madora não apenas no ensino, 
mas também no crescimento 
da fé”, afirma Ivair Nogueira.

Em 1º de março de 1918, 
o casal de missionários batistas 
americanos Ephigênia e Otis 
Maddox iniciaram as ativida-
des do Colégio Batista na então 
jovem cidade de Belo Horizon-
te. Hoje, a região onde o colé-
gio foi construído é reconheci-
da como Bairro Colégio Batista.

Luiz Santana

Na companhia de outros deputados, presidente recebeu Sind-UTE

Evento na Praça Sete terá balanço
Deputadas da Comissão Ex-
traordinária das Mulheres vão 
fazer um balanço da audiência 
pública realizada na Praça Sete, 
em Belo Horizonte, na quin-
ta-feira, 8 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher. Requeri-
mento nesse sentido, das de-
putadas Marília Campos (PT), 
presidente da comissão, Geisa 
Teixeira (PT) e Celise Laviola 
(PMDB), foi aprovado ontem.

O evento na Praça Sete 
foi promovido pela ALMG em 
parceria com outros órgãos 
públicos e diversas entidades. 
Marília Campos ressaltou que 
essa experiência deverá ser 
repetida, uma vez que demo-
cratiza o espaço de discussão. 
“Foi muito importante sair da 
ALMG e ouvir as mulheres na 
rua. Assim permitimos a parti-
cipação daquelas que, apesar 

de não atuarem em coletivos 
ou movimentos, desejam tro-
car experiências e se solidari-
zarem mutuamente”, afirmou.
Convite – Outras duas comis-
sões se reuniram para aprovar 
requerimentos. Na Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia, foi aprovado convite 
ao secretário-adjunto de Es-
tado de Educação, Wieland 
Silberschneider, para prestar 

esclarecimentos sobre pregão 
para a aquisição de câmaras 
digitais. A solicitação é da de-
putada Ione Pinheiro (DEM).

A Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria vai ou-
vir, em audiência, o ministro 
interino do Trabalho e da Pre-
vidência Social, Helton Yomu-
ra, a pedido do presidente da 
comissão, deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB).

COMISSÕES
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Deputados e líderes municipais cobram 
pavimentação de trechos da MG-220

As más condições dos trechos 
da rodovia MG-220 localiza-
dos entre Corinto e o distrito 
de Andrequicé (no municí-
pio de Três Marias) e entre 
Monjolos e Diamantina são 
um entrave para o turismo e 
o escoamento da produção 
na Região Central do Estado. 
Essa foi a principal queixa 
apresentada por deputados 
e políticos locais ontem, du-
rante audiência da Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas. Eles reivin-
dicaram a pavimentação ur-
gente desses trechos. O go-
verno do Estado reconhece a 
importância da MG-220, mas 
alega que a crise econômica 
no País impossibilita as inter-
venções necessárias.
O deputado Anselmo José Do-
mingos (PTC), que solicitou a 
reunião, lembrou que, apesar 
de nunca ter saído do papel, 
o asfaltamento desses pontos 
foram incluídos no programa 
estadual Caminhos de Minas 
em 2014. “Desde então, o 

problema vem se agravando. 
O percurso entre Três Marias 
e Diamantina é uma rota tu-
rística. É também muito im-
portante para a agricultura e 
a pecuária, que seguraram o 
PIB do Brasil em 2017”, ressal-
tou o deputado. 

Um dos articuladores da 
audiência, o ex-deputado Cé-
lio Moreira, acredita não haver 
boa vontade do Poder Execu-
tivo. “O Executivo precisa ar-
ticular para buscar recursos, 
mas não tem diálogo nem com 
o governo federal”, opinou.

O deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) informou, contudo, 
que participou de reuniões 
com o governador Fernan-
do Pimentel sobre o assunto, 
que resultaram em avanços. 
De acordo com o deputado, já 
há autorização para a abertu-
ra de concorrência para a ela-
boração de um projeto execu-
tivo de asfaltamento dos cerca 
de 65 quilômetros que ligam 
Monjolos a Diamantina.

A informação foi con-

firmada pelo representan-
te do Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Roda-
gem (DEER), Haroldo Costa. 
A licitação para a formula-
ção do projeto, orçado em R$ 
3,4 milhões, será no dia 9 de 
abril. Em relação ao trecho 
entre Corinto e Andrequicé, 
Haroldo disse que há um pro-
jeto para intervenção desde 
2013, mas que ainda não fo-

ram liberados recursos.
Compareceram à audiên-

cia diversos vereadores de 
municípios da Região Central e 
o prefeito de Corinto, Sócrates 
de Lima Filho. Eles relataram o 
quanto o asfaltamento da ro-
dovia é aguardado ansiosa-
mente pela população, que es-
cuta promessas nesse sentido 
desde que a Usina de Três Ma-
rias foi inaugurada, em 1962.

Situação da rodovia foi tema de audiência na Assembleia, ontem

Sarah Torres

Comissão apresenta demandas da saúde

Os deputados da Comissão de 
Saúde visitaram ontem o Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE), 
onde foram recebidos pelo pre-
sidente do órgão, conselheiro 
Cláudio Terrão, e pelo conse-
lheiro José Alves Viana. Durante 

o encontro, os parlamentares 
apresentaram demandas do 
setor, em especial no que diz 
respeito a obras inacabadas e 
a restos a pagar referentes aos 
repasses que o Poder Executivo 
deveria ter feito aos municípios.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), afirmou que cerca de 
180 unidades básicas de saúde 
tiveram suas obras interrompi-
das. O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) acrescentou que, em 
alguns casos, os prefeitos têm 
interesse e possuem recursos 
para terminar as obras, porém 
não podem fazê-lo em função 
de convênios firmados.

Os parlamentares solici-
taram instruções dos conse-
lheiros sobre a possibilidade 
de as administrações munici-
pais realizarem as obras sem 
terem prejudicadas suas pres-
tações de contas.

O presidente do TCE su-
geriu a assinatura, entre todos 
os entes estatais envolvidos, 
de um termo de ajustamento 
de gestão. Ele disse que o tri-
bunal poderia ser intermediá-

rio desse acerto. Num primei-
ro momento, porém, é neces-
sário um levantamento com-
pleto das obras inacabadas.

Cláudio Terrão sugeriu 
que a Comissão de Saúde da 
ALMG inicie esse processo em 
parceria com a Associação Mi-
neira dos Municípios. Os par-
lamentares aprovaram a solu-
ção proposta e se comprome-
teram a fazer o levantamento.

O deputado Antônio Jor-
ge apresentou também a de-
manda relativa aos restos a 
pagar, pontuando sua preocu-
pação com o uso de recursos 
da saúde em outras áreas. O 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) destacou o impacto da 
falta de verba nos estabeleci-
mentos de saúde. Os conse-
lheiros Cláudio Terrão e José 
Alves Viana informaram que 
o TCE vai analisar a questão.

Parlamentares fizeram visita ao Tribunal de Contas do Estado

Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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Mudança de partido 
O deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS) anunciou sua filiação 
ao Podemos, partido origi-
nado do PTN. A mudança, 
segundo ele, tem como me-
ta a busca de um trabalho 
democrático, ético, dedicado 
e sério. “Acredito no poder 
da palavra e da ação que 
traz o significado desse ver-
bo”, afirmou, referindo-se 

ao Podemos. “Nós podemos 
mudar o Brasil”, enfatizou. 
O parlamentar também des-
tacou que se dedica a esse 
novo “investimento público” 
por confiar na capacidade 
política, no caráter e no pro-
fissionalismo do prefeito de 
Betim, Vittorio Medioli, que 
preside o partido em Minas 
Gerais. “O Podemos busca 
mandatos com agentes com-

prometidos, probos, lutado-
res das causas do bem e da 
coletividade”, destacou Dir-
ceu Ribeiro. O parlamentar 
também justificou sua ausên-
cia no Legislativo nas últimas 
semanas, o que foi motivado, 
segundo ele, por uma inter-
venção cirúrgica. “Daqui em 
diante, esperamos que nosso 
trabalho prospere positiva-
mente”, reiterou.

Violência 
A situação das mulheres foi 
tratada pelo deputado Cris-
tiano Silveira (PT), que desta-
cou os menores salários rece-
bidos por elas e o machismo 
a que são submetidas. Ele 
citou o crescimento do núme-
ro de denúncias de violência 
e mencionou projetos de sua 
autoria, como o que institui 
a política de atendimento às 

mulheres, já transformado 
em lei, e o que prevê o paga-
mento de uma bolsa transi-
tória àquelas que dependem 
economicamente de seus 
agressores. O deputado tam-
bém tratou da BR-265, onde 
uma ponte desabou. Ele citou 
contatos com deputados fe-
derais para a recuperação do 
trecho. Cristiano Silveira afir-
mou, ainda, que vai aprovar 

requerimentos para acompa-
nhar a apuração do rompi-
mento de duto de mineração 
da Anglo American, ocorrido 
na segunda-feira (12). Sob 
protestos de servidores nas 
galerias, ele disse que o go-
verno precisa aprovar pro-
jetos como o da divisão da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico (Codemig) 
para honrar compromissos.

Veto 
O deputado Arnaldo Silva 
(PR) tratou do Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.882 
e solicitou às lideranças da 
base do governo o voto em 
destaque dos artigos 50 a 
55. Originada do Projeto de 
Lei 3.677/16, da Comissão 
Extraordinária das Barra-
gens, a Proposição de Lei 
23.882 altera uma série de 

normas tributárias e teve 
dispositivos vetados pelo 
governador. Na visão de Ar-
naldo Silva, porém, os arti-
gos 50 a 55 fazem apenas a 
mudança de nomenclatura 
de “gestor fazendário” pa-
ra “gestor fiscal da Receita 
Estadual”, sem alterações 
nos vencimentos ou na car-
reira. “O que se propõe é 
uma correção histórica de 

funções e atribuições”, afir-
mou. Esses dispositivos ve-
tados, segundo ele, também 
incluem os técnicos fazendá-
rios e analistas fazendários 
no quadro da Secretaria da 
Fazenda. Para Arnaldo Silva, 
o que está por trás do veto 
são “questões internas, de 
vaidade”. Em aparte, Duarte 
Bechir (PSD) elogiou a atua-
ção do colega.

Segurança pública
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) manifestou apoio 
aos servidores do sistema 
prisional e socioeducativo, 
que ocupavam as galerias 
do Plenário. “Eles estão su-
plicando pelo cumprimento 
de um acordo firmado em 
2015”, afirmou. Segundo o 
parlamentar, o governador 
Fernando Pimentel descum-

priu também promessas de 
campanha de que investiria 
na segurança pública. “Ser-
vidores dessa área estão 
sofrendo assédio moral por 
causa da greve, com amea-
ças de processo administra-
tivo disciplinar. Eles querem 
ser ouvidos, mas o governo 
e seus líderes estão inertes”, 
criticou. O parlamentar falou, 
ainda, sobre a Companhia de 

Desenvolvimento Econômico 
(Codemig) e afirmou que os 
recursos da venda de parte 
das ações da empresa serão 
usados na campanha eleito-
ral. “Por onde o PT passa, ele 
destrói tudo, acaba com as 
políticas públicas e castiga os 
servidores”, acrescentou ele, 
pedindo a volta do ex-gover-
nador Antonio Anastasia ao 
governo do Estado.

Codemig
O projeto de cisão da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico do Estado (Code-
mig) e de venda de parte de 
suas ações foi abordado pelo 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM). “O governo coloca 
R$ 3 bilhões em caixa, faz a 
campanha eleitoral, e o patri-
mônio dos mineiros vai para 
o espaço”, afirmou. Segundo 

ele, a oposição votará os pro-
jetos, desde que os recursos 
sejam integralmente aplica-
dos em saúde e educação. 
Gustavo Corrêa fez várias 
críticas ao governo, que, se-
gundo ele, está iludindo os 
mineiros, como no caso da 
promessa de pagamento do 
piso nacional da educação. 
“O governo meteu a mão nos 
depósitos judiciais, aumen-

tou o imposto da gasolina e, 
agora, quer vender a joia da 
coroa, o nióbio”, listou. Em 
aparte, o deputado Felipe 
Attiê (PTB) afirmou que esse 
governo vai se caracterizar 
como o da apropriação indé-
bita. Segundo ele, produto-
res de eventos particulares 
no Palácio das Artes estão 
tendo recursos de venda de 
ingressos retidos.
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Governador substitui projetos sobre 
direitos creditórios e empréstimo

A Assembleia recebeu, na 
Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, mensagem 
do governador Fernando 
Pimentel em que ele solici-
ta a retirada de tramitação 
dos Projetos de Lei (PLs) 
5.001/18 e 5.002/18, os 
quais tratam, respectiva-
mente, da negociação de di-
reitos creditórios e de auto-
rização de empréstimo para 
pagamento de precatórios.

Em outras duas men-
sagens, o governador enca-
minha à ALMG novos tex-
tos para os referidos proje-
tos, que foram renumera-
dos. Eles substituem os an-
teriores, que resultaram de 
desmembramento promovi-
do pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). 

O PL 5.002/18, do gover-
nador, foi substituído pelo PL 
5.011/18, de mesma autoria. 
Fica mantido o limite de R$ 2 
bilhões para o empréstimo a 
ser autorizado, com institui-

ção financeira federal. Tam-
bém se repete a finalidade 
da operação, destinada a fi-
nanciar o pagamento de pre-
catórios, que são dívidas do 
Estado resultantes de de-
cisões judiciais. Ao contrá-
rio do texto anterior, no en-
tanto, o PL 5.011/18 não faz 
referência à Lei 22.914, de 
2018, que trata da cessão de 
direitos creditórios. Isso por-
que o Executivo acatou en-
tendimento de que emprés-
timos precisam ser autoriza-
dos por lei específica, a me-
nos que constem na Lei Or-
çamentária.

Já o PL 5.001/18 é subs-
tituído pelo PL 5.012/18. O 
conteúdo das duas proposi-
ções é idêntico. O texto mo-
difica a Lei 22.914, de 2018, 
que trata da cessão de direi-
tos creditórios do Estado, ou 
seja, da negociação de recur-
sos a serem recebidos pelo 
poder público, a longo pra-
zo. Em sua maior parte, tra-

ta-se de créditos de origem 
tributária, mas não apenas 
desses. De acordo com a jus-
tificativa do governador, o 
objetivo da proposta é “tra-
zer maior segurança jurídica 
e negocial ao Estado e às ins-
tituições cessionárias com 
as quais serão realizadas as 
operações de crédito”.

A principal inovação é 

que, com as novas regras, os 
créditos negociados deixam 
de ser públicos e são con-
vertidos em privados. Com 
isso, quem é responsável pe-
la dívida deixa de dever para 
o Estado e passa a dever pa-
ra o credor privado que ad-
quiriu aquele crédito. Tudo 
isso é novidade com relação 
à Lei 22.914. 

Mensagens do governador com novos textos foram recebidas ontem

Guilherme Dardanhan

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as carrei-
ras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera diversas leis sobre o 
tema. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença-médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psi-
cossocial das famílias das vítimas de calamidades públicas. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei adota medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

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

ções da comissão
9h45

• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes do Núcleo Vida
10 horas

• Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Plenarinho I) – debater, com a presença de convidados, o uso 
racional da água, em consonância com o 8º Fórum Mundial das Águas. 
Requerimento: deputados Glaycon Franco e Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.229/15 (1º turno), do deputado Agostinho Patrus 
Filho, que faz alteração na Lei 11.726, de 1994, a qual dispõe sobre a 
política cultural do Estado

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

receres sobre 31 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.631/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre 
a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
13h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes do Núcleo Vida

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) –  discutir e votar pa-
recer sobre o PL 4.996/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.828, de 2018, a qual autoriza a transformação da 
Codemig em sociedade de economia mista

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

parecer sobre o PL 3.119/15 (2º turno), do deputado Felipe Attiê, que 
institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas

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

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

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

ções que dispensam Plenário
16 horas

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

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

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

reunião das 14h30

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Brasil Eleitor 
 1h Panorama – Assédio moral 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (15/12) – Debate o desmonte do 

Serviço Social no INSS 
 3h45 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 

públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h15 Compactos de Comissões 
 6h30 Via Justiça – Conquistas da mulher a partir do voto feminino 
 7h Zás – Peça O pequeno, com Cláudio Márcio 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Assédio moral 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Ativista política Carmela Pezzuti

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 21h Assembleia Debate – Intervenção no Rio/desdobramentos
 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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ORDEM DO DIA (cont.)
Veto Total à Proposição de Lei 23.863

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei busca inserir 

mensagem educativa em cardápios e material promocional de bares. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas e rodovias. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)


