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Oposição questiona argumentos do governo 
Deputados da oposição cri-
ticaram o governo pela pro-
posta de cisão da Codemig. 
Sargento Rodrigues declarou 
que a fatia da Codemig na ex-
tração do nióbio é uma fonte 
de receita extremamente va-
liosa para o cidadão. 

Para João Leite, o PL 4.926 
paralisou a Assembleia, não só 
por culpa da oposição, mas 

também de alguns deputados 
da própria base, que não acei-
tam votar a proposta. 

Segundo o deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
o problema do atual governo 
é de má gestão dos recursos, 
e não de falta de caixa.

“Se o PL 4.996/18 for 
aprovado, o que acho mui-
to difícil, iremos à Justiça”, 

anunciou o deputado Gusta-
vo Valadares (PSDB). 

Também questionaram o 
projeto os deputados Arnal-
do Silva (PR), Gustavo Corrêa 
(DEM), Carlos Pimenta (PDT), 
Bosco (Avante) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB). 

Em defesa do governo 
do Estado, o deputado An-
dré Quintão (PT) relatou que 

o governo federal colocou al-
gumas opções para renego-
ciar a dívida de Minas: priva-
tizar a Cemig, dobrar a contri-
buição previdenciária do ser-
vidor público e não nomear 
nenhum novo servidor pú-
blico. “Como não aceitamos 
nenhuma dessas alternati-
vas, optamos por vender a 
 Codemig”, disse.

Presidente da Codemig diz que objetivo 
da cisão da empresa é enfrentar a crise

A divisão da Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), com a 
consequente venda dos ativos 
da parte rentável da empresa, 
tem como objetivo principal 
enfrentar a grave crise finan-
ceira do Estado. A afirmação é 
do diretor-presidente da em-
presa, Marco Antônio Castello 
Branco, que participou ontem 
de audiência da Comissão de 
Administração Pública.

A reunião teve como finali-
dade ouvi-lo sobre o Projeto de 
Lei (PL) 4.996/18, que visa alte-
rar a Lei 22.828, de 2018, pa-
ra autorizar a empresa a reali-
zar operações de cisão, total ou 
parcial, fusão e incorporação. 
A audiência foi solicitada pelos 
deputados Sargento Rodrigues 
(PDT) e João Leite (PSDB).

“Essa crise tem história, 
não é obra de um só gover-
no. E nós estamos enfrentan-
do”, afirmou Marco Antônio, 
acrescentando que os recur-
sos da venda poderão ser uti-
lizados para amortização da 
dívida do Estado com a União. 
Com isso, disse o gestor, a ar-
recadação tributária deixará 
de ser utilizada no pagamen-
to da dívida e ficará disponí-
vel para áreas prioritárias.

Representantes do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) 
e do Ministério Público de 
Contas rebateram argumen-

tos do presidente da Code-
mig. Sara Meinberg Duarte, 
procuradora do MP de Con-
tas, destacou que foram veri-
ficadas irregularidades de na-
tureza formal e quanto à eco-
nomicidade da operação.

Entre outras coisas, ela 
considera que a Lei 22.828 
apresenta vício de origem, 
pois estaria em desacordo com 
a Constituição do Estado, que 
prevê quórum de três quintos 
dos deputados para aprovação 
de lei autorizando alteração da 
estrutura societária ou cisão de 

sociedade de economia mista 
e de empresa pública. A procu-
radora afirma que esse precei-
to não foi seguido para se apro-
var o Projeto de Lei 4.827/17, 
que deu origem à Lei 22.828. 
O diretor-presidente da Code-
mig alegou, no entanto, que 
não seria necessário o quórum 
qualificado, porque não se tra-
ta de alienação. 

Em relação à economici-
dade da operação, a procura-
dora ponderou que a  Codemig 
detém 25% do lucro líquido da 
exploração do nióbio, o que 

representa 93% da receita da 
empresa e R$ 815 milhões 
anuais em média. “A ven-
da das ações reduziria forte-
mente a capacidade de inves-
timento do Estado e, por isso, 
o Ministério Público de Contas 
entrou com representação no 
Tribunal de Contas”, concluiu.

Mesmo lembrando que o 
processo no TCE está em fase 
cautelar, o presidente do ór-
gão, conselheiro Cláudio Cou-
to Terrão, também questio-
nou a aprovação do projeto 
que deu origem à Lei 22.828.

Comissão de Administração Pública ouviu diretor-presidente da Codemig sobre projeto de cisão

Luiz Santana



2 • quarta-feira – Assembleia Informa 11 de abril de 2018

Ausência de oficiais dos Bombeiros 
é motivo de críticas em audiência

A ausência de oficiais do Cor-
po de Bombeiros convidados 
a prestar esclarecimentos so-
bre uma investigação interna 
foi criticada, ontem, por par-
ticipantes de audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica. O objetivo da reunião 
era ouvir esses oficiais sobre 
a instauração de inquérito 
contra o sargento Alexandre 
Rodrigues, presidente da As-
sociação de Servidores do 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar  (Ascobom). A motiva-
ção, segundo o presidente da 

comissão e autor do reque-
rimento de audiência, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), seria a participação do 
sargento como representan-
te de classe em reunião na 
ALMG, na qual fez críticas ao 
comando -geral da corpora-
ção e ao governo do Estado.

Os oficiais ausentes fo-
ram o corregedor do Corpo de 
Bombeiros, coronel Marcus 
 José Tibúrcio Lima, e o chefe da 
Divisão de Auditoria do Serviço 
de Segurança contra Incêndio 
e Pânico, capitão Luiz Frede-

rico Pascoal. O deputado Sar-
gento Rodrigues anunciou que 
nova audiência foi marcada pa-
ra  ouvi-los no dia 23 de abril.

Sargento Rodrigues dis-
se que o inquérito afronta as 
prerrogativas da Assembleia e 
viola o artigo 5º da Constitui-
ção Federal, que assegura o di-
reito de entidades associativas 
representarem seus filiados. 
Ele criticou o governo do Esta-
do e defendeu que um presi-
dente de associação não pode 
ser retaliado por ter participa-
do de uma audiência pública.

Outro autor do requeri-
mento de audiência, o deputa-
do João Leite (PSDB) disse que 
o inquérito afronta a Declara-
ção Universal dos Direitos Hu-
manos. Para ele, o militar não 
pode ser punido por ter expos-
to os problemas enfrentados 
pela categoria que representa.

O vice-presidente da co-
missão, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), também criticou a 
atitude adotada pelo coman-
do do Corpo de Bombeiros. 

Presente na reunião, o sar-
gento Alexandre Rodrigues la-
mentou a ausência dos ofi-

ciais e explicou que nunca re-
cebeu uma comunicação de in-
subordinação em sua trajetó-
ria no Corpo de Bombeiros. Se-
gundo ele, seu pronunciamen-
to não teve a intenção de ofen-
der, mas apenas dizer a verda-
de sobre a realidade da segu-
rança pública em Minas Gerais.

Representantes de asso-
ciações dos militares presen-
tes na audiência afirmaram 
que o governo do Estado es-
taria atuando para tentar ca-
lar as entidades.

“Não vão conseguir nos 
intimidar nem impedir nos-
sa atuação”, afirmou o presi-
dente da Associação dos Pra-
ças (Aspra), 3º-sargento Mar-
co Antônio Bahia Silva. “Esta-
mos defendendo os direitos 
das categorias da segurança 
pública”, acrescentou o pre-
sidente do Centro Social dos 
Cabos e Soldados, cabo Álva-
ro Rodrigues Coelho. 

O vice-presidente da As-
cobom, sargento Salvim Fer-
reira Neto, afirmou que os 
militares estão passando por 
um momento muito difícil, 
inclusive financeiramente. 

REUNIÃO ESPECIAL

COMISSÕES

Assembleia Legislativa homenageia, em 
Plenário, os 100 anos da Diocese de Luz

A Assembleia Legislativa cele-
brou, em Reunião Especial de 
Plenário na noite de segunda
feira (9), o centenário da Dio-
cese de Luz (CentroOeste). A 
solenidade atendeu a reque-
rimento do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB).

A Diocese de Luz foi cria-
da em 1918 como Diocese do 
Aterrado, em virtude do an-
tigo nome do povoado Nos-
sa Senhora da Luz do Aterra-
do. A partir de 1960, passou a 
ter a denominação atual. Es-
tão sob jurisdição da diocese 
34 municípios, a maioria da 

Região CentroOeste do Esta-
do. O bispo diocesano de Luz 
é dom José Aristeu Vieira.

“Quando temos uma dio-
cese como a de Luz completan-
do 100 anos de trabalho pela 
vida, nenhum de nós tem dú-
vida da enorme importância 
dessa data”, afirma o deputa-
do Antonio Carlos Arantes. Na 
Reunião Especial de Plenário, 
ele entregou placa comemora-
tiva a dom José Aristeu. Tam-
bém participaram da solenida-
de os deputados Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) e Fabiano To-
lentino (PPS).

Ricardo Barbosa

Luiz Santana

Parlamentares criticaram instauração de inquérito contra sargento
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Ex-alunos e ex-professores denunciam
sucateamento do Instituto São Rafael

Em visita ao Instituto São Ra-
fael na manhã de ontem, os 
deputados da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência ouviram 
denúncias de ex-alunos e ex-
-professores da instituição. 
Eles alegam que o São Rafael, 
especializado na educação 
de pessoas com deficiência 
visual, está sendo sucateado 
e corre o risco de fechar. 

Uma das principais quei-
xas foi sobre o fim das tur-
mas do início do ensino fun-
damental, o que estaria em 
consonância com o projeto 
estadual de incluir as crian-
ças com deficiência em es-
colas regulares e acabar gra-
dualmente com as escolas es-
peciais. Na opinião desses ex-
-alunos e ex-professores, os 
alunos com deficiência visual 
precisam de técnicas de alfa-
betização diferentes.

“Dizem que a avaliação da 
criança com deficiência é dife-
renciada na escola regular. É a 
desculpa que arrumaram pa-
ra manter as crianças lá sem 
aprenderem nada”, denunciou 
a ex-aluna e ex-professora do 

Instituto São Rafael, Genilda 
Rodrigues. Para ela, o discurso 
oficial valoriza a socialização 
dessas crianças em escolas re-
gulares, em detrimento do seu 
aprendizado. Genilda e os co-
legas afirmaram, entretanto, 
que nem a pretendida sociali-

zação tem acontecido.
Segundo outra ex-aluna e 

ex-professora, Geralda Germa-
no Lopes, os estudantes com 
deficiência acabam isolados e 
discriminados nas escolas re-
gulares. Para muitos dos pre-
sentes, ter a escola especial 

não significa segregar essas 
pessoas, já que elas têm ou-
tros espaços de integração, co-
mo parques, igrejas e famílias.

Outras reclamações di-
zem respeito à falta de me-
renda e de recursos para o 
Instituto São Rafael. 

Uma das principais queixas, durante a visita, foi sobre o fim das turmas do ensino fundamental

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Governo e direção da escola negam acusações 
Durante a visita da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, a direto-
ra do Instituto São Rafael, Ju-
liany Sena, negou que a insti-
tuição esteja em processo de 
sucateamento. Segundo ela, 
muitas vezes as turmas não 
são abertas por falta de de-
manda. Recentemente, hou-
ve a fusão das turmas de 6º, 
7º e 8º anos em uma classe 
multisseriada, como acontece 
em outras escolas públicas, 
devido ao baixo número de 
alunos matriculados.

Ela afirmou que, desde 
que assumiu a gestão da es-
cola, em 2016, as solicitações 
feitas à Secretaria de Estado 
de Educação, como a abertu-
ra de cursos noturnos, foram 
atendidas.

Sobre a falta de meren-
da, Juliany afirmou que o pro-
blema é que a maioria dos 
alunos está matriculada em 
projetos que não são consi-
derados escola regular, e, por 
isso, não são contabilizados 
para a oferta de alimentação. 
Por essa razão, defendeu a re-
visão do contrato de forneci-
mento de merenda.

A representante da Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção, Marília Jardim, disse, por 
sua vez, que a pasta não tem 
intenção de fechar o Institu-
to São Rafael e que é preciso 
fazer um debate mais amplo 
sobre a educação das pes-
soas com deficiência.

O presidente da comis-
são, deputado Duarte Be-
chir (PSD), disse que é preci-

so identificar se o que falta é 
uma comunicação mais efeti-
va. O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) se colo-
cou contrariamente ao fecha-
mento das escolas especiais. 
Segundo ele, é preciso forta-
lecer essas instituições, que 
estariam sobrevivendo em 
função de voluntariado.
Audiência – O debate sobre o 
Instituto São Rafael prosseguiu 
à tarde, na ALMG, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Na reunião, o 
deputado Duarte Bechir desta-
cou a importância do Instituto 
São Rafael e do ensino do mé-
todo Braille para o desenvolvi-
mento intelectual das crianças 
com deficiência visual. 

O deputado Antonio Car-

los Arantes criticou o atual 
projeto de inclusão do gover-
no do Estado. “Pessoas que 
têm necessidades especiais 
têm de ser tratadas de ma-
neira especial”, disse.

O vereador de Belo Ho-
rizonte Arnaldo Godoy (PT), 
que é ex-aluno e ex-profes-
sor do Instituto São Rafael, 
não pôde comparecer à au-
diência, mas enviou carta, li-
da por Duarte Bechir. No do-
cumento, ele destaca que o 
trabalho da instituição tem 
de continuar, mas faz a de-
fesa da inclusão das pessoas 
com deficiência na rede regu-
lar de ensino.

A visita e a audiência fo-
ram requeridas pelos depu-
tados Duarte Bechir e Anto-
nio Carlos Arantes.
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Ministério Público anuncia a criação de
coordenadorias de saúde nos municípios
O Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) vai criar coor-
denadorias regionais de saúde, 
o que, na prática, vai permitir 
que promotores atuem com 
foco nas demandas gerais 
dos municípios nessa área. A 
informação é do presidente 
da Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Carlos Pimenta (PDT), que 
discutiu o assunto, ontem, em 
visita ao procurador-geral de 
Justiça, Antônio Sérgio Tonet.

A medida é motivada, en-
tre outras coisas, por proble-
mas decorrentes dos atrasos 
nos repasses de verbas da saú-
de para as prefeituras. A dívi-
da, segundo a Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), já 
ultrapassa os R$ 4,7 bilhões.

Segundo o deputado Car-
los Pimenta, as duas primeiras 
coordenadorias regionais de 
saúde serão a do Norte de Mi-
nas, em Montes Claros, e a dos 
Vales do Jequitinhonha e Mu-
curi, em Governador Valadares. 
Ele esclareceu que a atuação 
das coordenadorias não será 
apenas na fiscalização dos re-
passes de saúde, mas também 
nas questões gerais da área.

“Haverá um promotor 
específico para tratar das 
questões da saúde, que esta-
rá presente nos municípios, 
recebendo as demandas das 
microrregiões. Isso vai capila-
rizar a presença do Ministério 
Público nesse imbróglio que 
temos, que é a falta de recur-
sos do Estado para as prefei-
turas”, avaliou o parlamentar.

Carlos Pimenta disse que 
a visita ao procurador se inse-
re na proposta da comissão de 
procurar órgãos fiscalizadores 
e reguladores, para tentar en-
contrar uma solução para a si-
tuação da saúde pública. Co-
mo exemplo desse esforço, 
ele lembrou a visita realizada 
ao Tribunal de Contas do Esta-
do em março deste ano.

Para o deputado Carlos 
Pimenta, um encaminhamen-
to mais rápido para a ques-
tão seria discutir o problema 
sob a ótica das microrregiões. 
“Cada microrregião tem um 
município maior, que tem um 
hospital que passa por difi-
culdade e tem recursos a re-
ceber do governo”, disse.

Para ilustrar a questão, a 

prefeita de Bocaiuva (Norte de 
Minas), Marisa Alves, que parti-
cipou da visita, disse que o mu-
nicípio tem comprometido 32% 
de seus recursos na área da 
saúde. “Temos um hospital re-
gional que atende outras cinco 
cidades e estamos sem recur-
sos desde o ano passado. Esse 
atraso vem comprometendo vi-
das”, declarou a prefeita.

Carlos Pimenta disse que 
as dificuldades da microrre-
gião de Bocaiuva são um exem-
plo do que acontece também 
em outras microrregiões. Se-
gundo ele, o procurador  -geral 
de Justiça ficou sensibilizado 
com o problema e vai se re-
unir com o secretário de Es-
tado de Fazenda para discutir 
a questão.

Os deputados Gustavo 
Valadares (PSDB) e Ricardo Fa-
ria (PCdoB) também acompa-
nharam a visita.

Déficit de atenção – A 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização apro-
vou, ontem, requerimento do 
deputado Fred Costa (PEN) 
para a realização de audiên-
cia pública sobre o transtorno 
de déficit de atenção e hipe-
ratividade, conhecido pela si-
gla TDHA. O distúrbio, causa-
do por alterações fisiológicas 
no cérebro, se caracteriza pe-
los sintomas de desatenção, 
agitação e impulsividade. O 
tratamento envolve psicote-
rapia, mudanças de compor-
tamento e até mesmo o uso 
de medicações.

Comissão discutiu, em visita ao Ministério Público, saídas para os atrasos nos repasses da saúde

Clarissa Barçante

COMISSÕES

PLENÁRIO

Herbert Carneiro recebe homenagem
Na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, os parla-
mentares fizeram um minuto 
de silêncio em homenagem 
ao desembargador Herbert 
José Almeida Carneiro, que 
faleceu na sexta-feira (6). O 
2º-vice-presidente da ALMG, 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-

va (PSDB), que presidia a Re-
união de Plenário, elogiou a 
trajetória do desembargador. 
Herbert Carneiro ocupava a 
Presidência do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais des-
de julho de 2016.

Natural de Conceição do 
Mato Dentro (Região Cen-

tral), o desembargador ti-
nha 58 anos. Ele sofria de 
câncer e, por essa razão, es-
tava afastado da Presidên-
cia do Tribunal desde 15 de 
fevereiro deste ano. Her-
bert Carneiro era desem-
bargador desde 2009. Ele in-
gressou na magistratura em 

1992 e atuou nas comarcas 
de Almenara (Vale do Jequi-
tinhonha), Caratinga (Vale 
do Rio Doce) e Belo Horizon-
te. Foi presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Mi-
neiros e do Conselho Nacio-
nal de Política Criminal e Pe-
nitenciária.
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Construção do rodoanel metropolitano
depende da realização de novos estudos

Participantes de audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico defenderam a 
construção do anel viário me-
tropolitano (rodoanel), pre-
vista desde 2012, como so-
lução para os problemas de 
mobilidade urbana da Região 
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH). Entretanto, 
segundo representantes dos 
governos estadual e federal, 
falta muito para as obras saí-
rem do papel. 

A audiência foi requerida 
pelo deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB), um dos defenso-
res do rodoanel, apontado 
por ele como principal alter-
nativa para desafogar o tráfe-
go do anel rodoviário de Belo 
Horizonte. Ele disse que, nos 
horário de pico, chega a gas-
tar duas horas e meia no tra-
jeto entre a Capital e Betim. 
“Aqueles que dependem do ir 
e vir a Belo Horizonte e vice-
-versa têm passado por gran-
des transtornos”, afirmou.

Em acordo celebrado em 
2012, entre os governos es-
tadual, federal e municipal 
(de Belo Horizonte), o rodoa-
nel teve seu traçado dividi-

do em três alças (sul, norte e 
leste), que fariam o contorno 
da Capital mineira. Foi defini-
do, na época, que a parte sul 
seria de responsabilidade do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit), a norte caberia ao 
governo do Estado, e a leste 
ficaria a cargo da Prefeitura 
de Belo Horizonte.

Estimava-se o custo da 
obra, na época, em R$ 4 bi-
lhões. O governo do Estado fi-
caria responsável por R$ 800 
milhões. Burocracia, falta de 
recursos e problemas nos 
projetos provocaram atrasos 
e impediram sua execução. 

No caso da alça norte, o 
projeto executivo chegou a 
ser concluído e uma licitação 
foi realizada em 2014. Entre-
tanto, em julho de 2016, o 
processo foi anulado pela Se-
cretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas, em 
observância a um parecer da 
Advocacia-Geral do Estado.

A diretora de Concessões 
da Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas, 
Samira Marx Pinheiro, disse 
que uma nova proposta para 
o rodoanel está em estudo, 

com custos reduzidos em re-
lação ao projeto de 2012. 

O coordenador-geral de 
Planejamento e Programa-
ção de Investimentos do Dnit, 
Carlos Alberto Abramides, 
disse que o órgão iniciou há 
três meses um novo estudo 
de viabilidade técnica, eco-
nômica e ambiental, que de-
verá ser concluído apenas no 
fim de 2019.

O superintendente Re-
gional do Dnit em Minas, Fa-
biano Martins Cunha, defen-
deu um esforço conjunto pa-
ra acelerar a obra. “A solução 

definitiva, em se tratando dos 
problemas do anel rodoviá-
rio, é o rodoanel”, afirmou. 

O rodoanel também foi 
defendido por representan-
tes de empresas transpor-
tadoras de cargas e de asso-
ciações ligadas ao tema. O 
presidente das organizações 
não governamentais SOS 
Mobilidade Urbana e SOS 
Rodovias Federais de Minas, 
José Aparecido Ribeiro, ma-
nifestou inconformismo com 
a situação das obras viárias 
no Estado, especialmente 
em Belo Horizonte.

Willian Dias

Comissão ouviu os governos estadual e federal sobre o rodoanel

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico 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 leis sobre o tema. Dis-
cussão 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 
atendimento e acompanhamento psicossocial 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 prevê 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)

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade de Direito de Con-
selheiro Lafaiete

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir a apresentação do relatório do 
SUS. Requerimento: deputados Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, 
Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a situação de acam-

pamento em Nova Serrana. Requerimento: deputado Cristiano Silveira
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 834/15 (1º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que 
estabelece medidas de combate ao tabagismo

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

receres sobre 23 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar a operação de crédito que especifica

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.635/17 (1º turno), do deputado Dilzon Melo, que autoriza o Estado a 
utilizar veículos apreendidos em razão da prática de ilícitos

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 
I) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.606/17 (turno único), do depu-
tado Missionário Marcio Santiago, que institui o Dia do Frentista

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – debater a situação do 

IPSM. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 1.583/01 (1º turno), do deputado Alencar da 
Silveira Jr., que autoriza o Estado a reduzir a alíquota do ICMS sobre o 
queijo artesanal

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Belo Horizonte) – visita ao 
Conselho Estadual de Educação para conhecer sua estrutura e a distri-
buição dos processos. Requerimento: deputada Ione Pinheiro

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

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

debater o preço dos combustíveis. Requerimento: deputado Felipe Attiê
16 horas

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal 
(continuação) – Noções de legística formal e elaboração 
legislativa, com Maria Isabel Gomes de Matos (tarde)

 1h Panorama – Privacidade na internet
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (11/12) – Debate o Projeto 

de Lei 4.126/17, que torna obrigatória a inclusão do mel na 
merenda escolar das escolas públicas

 4h40 Palestra – Dilemas da Teoria Democrática Contemporânea, com 
Ricardo Fabrino

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Distrato de imóveis
 7h Zás – Paulinho Pedra Azul 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Privacidade na internet
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – Jornalista Sebastião Nery 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 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 Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (14/3) – 

Debate o uso racional e sustentável da água, em consonância 
com o 8º Fórum Mundial das Águas

 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 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)

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 trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa 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. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)


