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Deputados manifestam preocupação com a obra 
O deputado Cabo Júlio  (PMDB), 
que solicitou a audiência, teve 
aprovado requerimento que 
solicita ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama) a 
realização de debate sobre a 
mudança, em Minduri.

Do deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB), foi aprova-
do requerimento dirigido ao 
Ministério de Minas e Energia 
e à XRTE, no sentido de que 
estudem a possibilidade de se 
adotarem alternativas tecno-
lógicas à implantação do ele-

trodo. Ele disse temer danos à 
saúde da população.

O coordenador de estu-
dos ambientais do projeto, An-
derson de Oliveira, disse que a 
obra tem 33 impactos previs-
tos, sendo 28 negativos e cin-
co positivos. Entre eles, a gera-
ção de emprego e o aumento 
de arrecadação. Segundo ele, 
os danos que não puderem ser 
evitados ou corrigidos serão 
compensados. É o caso, por 
exemplo, da supressão de ve-
getação, que atinge, segundo 

a empresa, 0,5 hectare. A pro-
posta é de reposição florestal 
de 40 ha, além de resgate de 
sementes e mudas e acompa-
nhamento de fauna.

Os representantes do Mi-
nistério de Minas e Energia, 
da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica e do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico sa-
lientaram a necessidade da 
obra para atender ao aumen-
to de demanda no Sudeste e 
classificaram os impactos co-
mo gerenciáveis.

O deputado Cabo Júlio sa-
lientou que, além da obra do 
eletrodo, a própria linha de 
transmissão também preocu-
pa. “São 5 mil torres. Para o tu-
rismo isso é um desastre. Por 
onde vão passar?”, questionou.

O deputado Fabiano Tolen-
tino (PPS) avaliou que a maior 
parte dos questionamentos fei-
tos à empresa e aos órgãos re-
guladores federais presentes 
ficou sem resposta. Prefeitos 
presentes também se posicio-
naram contra a obra.

Autoridades pedem novos estudos sobre
linha de transmissão no Sul de Minas

Representantes do Ministé-
rio Público se uniram a depu-
tados para reivindicar novos 
estudos sobre os impactos da 
instalação de equipamentos 
de transmissão de energia no 
Sul de Minas. Moradores e 
prefeitos temem, sobretudo, 
prejuízos à saúde, ao turis-
mo e ao meio ambiente. O 
assunto foi debatido ontem, 
em audiência das Comissões 
de Minas e Energia e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável. A Xingu-Rio 
Transmissora de Energia 
 (XRTE), empresa responsável 
pelo empreendimento, mi-
nimizou seus impactos. Mas 
como o local da obra já foi 
modificado duas vezes, au-
toridades apontam a falta de 
estudos específicos e de es-
clarecimentos à população.

O sistema de transmissão 
Xingu-Rio levará energia exce-
dente da Usina de Belo Mon-
te, no Pará, para o Rio de Ja-
neiro, percorrendo os estados 
de Tocantins, Goiás e Minas 
Gerais. Com mais de 2,5 mil 
quilômetros de extensão, a li-
nha demandará a instalação 
de eletrodos terrestres para 
ter estabilidade. E é esse equi-
pamento o principal alvo de 

preocupação no Sul de Minas.
O eletrodo é um conjun-

to de cabos enterrados no so-
lo. Sua instalação considera es-
pecificidades técnicas, entre as 
quais características geomorfo-
lógicas de terreno. Segundo o 
diretor da XRTE Anselmo Leal, 
essa foi a razão da troca de lo-
cal, inicialmente em Andrelân-
dia, depois em São Vicente de 

Minas e, agora, em Minduri, 
todos no Sul do Estado.

O promotor de Justiça de 
Juiz de Fora, Alex Fernandes, 
disse que as populações des-
sas cidades não foram infor-
madas a tempo sobre o pro-
jeto e suas alterações. Ainda 
de acordo com o promotor, o 
estudo de impacto ambien-
tal está incompleto e não diz 

se haverá o aproveitamento 
de linhas de transmissão já 
existentes. 

A procuradora da Repú-
blica Ludmila Duarte, da co-
marca de São João del-Rei, 
acrescentou que o formato do 
eletrodo também mudou, de 
horizontal para vertical, sem 
o esclarecimento de possíveis 
implicações dessa alteração.

Reunião trouxe à tona possíveis impactos da instalação, no Estado, do sistema de transmissão de Belo Monte

Willian Dias
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Parceria amplia atendimento no Leste

Um reforço no atendimen-
to à saúde da população do 
Leste de Minas Gerais. Assim 
foi celebrada a assinatura de 
convênio entre o Instituto de 
Previdência dos Servidores 

de Minas Gerais (Ipsemg) e 
o Centro Universitário de Ca-
ratinga (Unec). A solenidade 
foi realizada ontem, no Salão 
Nobre, com a participação do 
presidente da Assembleia, 

deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), que foi o interlocu-
tor entre o Ipsemg e o Unec 
para a efetivação da parceria.

Graças ao convênio, mais 
de 11 mil beneficiários do 
 Ipsemg em Caratinga e região 
poderão utilizar os serviços do 
Centro de Assistência à Saúde 
(Casu) do Unec. O Casu é um 
hospital de média complexi-
dade, com 68 leitos, e conta 
com estrutura de UTI adulta e 
neonatal, maternidade, pron-
to atendimento, leitos cirúrgi-
cos e de internação. 

Adalclever Lopes disse 
que o convênio é uma con-
quista para o Leste do Esta-
do. O deputado Sávio Souza 
Cruz (PMDB) afirmou que a 
ampliação do atendimento 

do Ipsemg demonstra o em-
penho do Estado para conti-
nuar oferecendo serviço mé-
dico de qualidade aos servi-
dores. Também participaram 
da solenidade os deputa-
dos Durval Ângelo (PT) e Iran 
Barbosa (PMDB).

O reitor do Unec, Antônio 
Fonseca da Silva, disse que 
agora os servidores poderão 
ser tratados no próprio mu-
nicípio, sem precisar se deslo-
car até cidades maiores. Para 
o presidente do Ipsemg, Hugo 
Vocurca, a parceria fortalece 
o serviço da instituição. A su-
perintendente regional de en-
sino de Caratinga, Landislene 
Ferreira, ressaltou o papel de 
mediação da Assembleia de 
Minas no processo.

Abertura de fábrica em Montes Claros 
depende de obras de infraestrutura

Água, energia elétrica, esgoto 
e acesso rodoviário: a falta de 
infraestrutura básica preo-
cupa autoridades de Montes 
Claros (Norte), que temem 
atrasos na implantação de 
uma fábrica da Eurofarma La-
boratórios na cidade. Deputa-
dos se uniram aos represen-
tantes municipais e empresa-
riais para cobrar providências 
do Governo do Estado, em 
reunião realizada ontem pela 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico.

O investimento da Euro-
farma foi anunciado em 2017, 
e as obras estão previstas para 
se iniciarem neste ano. O em-
preendimento inclui uma fábri-
ca de antibióticos e um centro 
de pesquisa e desenvolvimento 
de medicamentos, com a gera-
ção de 340 empregos diretos. 

O início das obras, no en-
tanto, depende da instalação de 
infraestrutura na área destina-
da ao empreendimento. Autor 
do requerimento de  reunião, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) disse ser necessário um 

comprometimento maior do 
Governo do Estado. “Não po-
demos ficar aguardando que o 
governo espere sobrar um di-
nheirinho para fazer isso”, afir-
mou o parlamentar.

De acordo com o secre-
tário municipal de Desenvol-
vimento Econômico de Mon-
tes Claros, Edilson Torquato, 
outras 24 empresas aguar-
dam infraestrutura para de-
finir seus investimentos no 
município, algo que justifica-
ria a criação de um segundo 
distrito industrial. 

De acordo com Torquato, 
muitas dessas empresas, ini-
cialmente, se instalariam no 
primeiro distrito industrial de 
Montes Claros, mas acabaram 
recuando depois que as últi-
mas áreas disponíveis foram 
ocupadas por famílias sem te-
to. Apesar do distrito indus-
trial já ter sido municipalizado, 
esses terrenos remanescentes 
pertencem à Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig).

Desde que absorveu a 

Companhia de Distritos Indus-
triais (CDI), a Codemig passou 
a ser responsável pela política 
estadual relacionada a esses 
empreendimentos. Na  reunião 
de ontem, a diretora de Fo-
mento da Indústria Criativa da 
Codemig, Fernanda Machado, 
disse que o Estado busca subs-
tituir um modelo “imobiliário” 
de distritos industriais por algo 
mais planejado.

Com relação à demanda 
por infraestrutura, ela reco-
mendou que o problema seja 

encaminhado ao Comitê de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado.

O deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB) afirmou 
que a intervenção da Assem-
bleia é fundamental, numa 
época de crise financeira do 
Estado. “Sabemos que par-
te das pendências são uma 
questão de priorização polí-
tica”, disse ele. “Todas essas 
reivindicações são legítimas e 
importantes”, afirmou o de-
putado Paulo Guedes (PT).

SAÚDE

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Daniel Protzner

Convênio foi celebrado com a mediação da Assembleia

Participantes de audiência cobraram intervenção do governo
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Ministério Público defende que Polícia
Civil realize a vistoria de veículos

A realização da vistoria vei-
cular pela Polícia Civil, e não 
por empresas privadas, foi 
defendida, ontem, pelo pro-
motor Leonardo Barbabela 
em audiência da Comissão 
de Segurança Pública. O ob-
jetivo da reunião foi discutir o 
Decreto 47.368, de 2018, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que determina ao Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
(Detran) o credenciamento e 
a contratação de empresas 
para o exercício de atividade 
de vistoria veicular.

Leonardo Barbabela cri-
ticou a norma e afirmou que 
o entendimento do Ministé-
rio Público (MP) é que o exer-
cício da função caberia exclu-
sivamente à Polícia Civil, e não 
a pessoas jurídicas de direito 
privado. Ele disse que, desde 
2009, o MP analisa o assun-
to, sendo que uma recomen-
dação da instituição estabe-
leceu que o Detran não pode 
delegar a empresas privadas a 
vistoria para licenciamento ou 
registro de veículos. 

O promotor explicou que 
a vistoria tem o objetivo de ve-
rificar se o veículo é objeto de 
crime. “O poder de polícia não 
pode ser delegado”, afirmou. 
Leonardo Barbabela ainda cri-
ticou a instituição de nova ta-
xa de vistoria, via decreto. 

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de reunião, deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB), afirmou 
que o Decreto 47.368 é ilegal 
e defendeu que ele seja re-

vogado. Ele classificou a nor-
ma como um “escândalo”, em 
que o Detran estaria sendo 
utilizado para arrecadar pro-
pina em Minas Gerais e sa-
quear o contribuinte mineiro.

O deputado João Leite 
(PSDB) leu uma lista de em-
presas privadas que teriam 
sido abertas para a realiza-
ção das vistorias, algumas das 
quais pouco antes de o decre-
to ter sido publicado, sendo 
que a maior parte delas per-
tenceria às mesmas pessoas.

O presidente da Asso-
ciação Profissional dos Des-
pachantes  Documentalistas 
(Adesdoc-MG), Anderson 
Matheus, acrescentou que 
a constituição das empresas 
antes da publicação do decre-

to indica que pode ter havido 
vazamento de informação.

O vice-presidente da co-
missão, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), também defendeu 
que o decreto seja revogado 
e que uma nova norma seja 
elaborada.

O deputado João Maga-
lhães (PMDB) questionou a 
afirmação de que o Detran 
estaria sendo utilizado para 
arrecadar propina. Ele solici-
tou provas, mas o deputado 
Sargento Rodrigues disse que 
elas serão apresentadas no 
devido momento ao MP.
Resposta – O representante 
do Detran, delegado Felipe 
de Fonseca Peres, afirmou 
que nenhuma empresa foi 
credenciada para fazer visto-

ria veicular. Segundo ele, já há 
mais de 2 mil requerimentos 
de credenciamento de em-
presas para a realização das 
vistorias e, diante de alguns 
problemas detectados, está 
sendo feita uma análise mais 
profunda dos processos. 

O delegado reconhe-
ceu que recebeu pedidos de 
credenciamento de empre-
sas abertas antes do decreto, 
mas declarou que esse pro-
cesso está sendo feito de ma-
neira transparente.

O representante da Polí-
cia Civil, delegado Rafael Ale-
xandre de Faria, defendeu a 
terceirização da vistoria, uma 
vez que o Detran não teria 
pessoal suficiente nem tec-
nologia adequada. 

Comissão verifica destino das PLEs
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem reque-
rimento de visita às Secretarias 
de Estado de Planejamento e 
Gestão e de Governo. O autor da 
proposição é o deputado Doutor 
Jean Freire (PT). Segundo ele, o 
objetivo é verificar o encami-
nhamento dado às 72 propostas 
de ação legislativa (PLEs) oriun-

das do processo de revisão do 
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG) 2016-2019 
para o exercício de 2018.

Outras comissões se reuni-
ram para aprovar requerimen-
tos. Na Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia, o deputa-
do Gustavo Valadares  (PSDB) e 
a deputada Ione Pinheiro (DEM) 

tiveram aprovada solicitação 
de reunião sobre problemas 
verificados em concurso da 
área de educação.

A Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas aprovou a rea-
lização de debate público so-
bre o cenário atual das políti-
cas do setor, a pedido do de-

putado Antônio Jorge (PPS).
Na Comissão de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, foi aprovada, en-
tre outras, audiência para 
discutir as ações de qualifica-
ção profissional para as pes-
soas com deficiência. O autor 
do requerimento é o deputa-
do Duarte Bechir (PSD).

A terceirização da vistoria de veículos foi tema de reunião da Comissão de Segurança Pública

Guilherme Bergamini

COMISSÕES
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Pedágio
O deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) criticou a instalação 
de pedágio na MG-424, ro-
dovia que liga Belo Horizonte 
a cidades como Pedro Leo-
poldo, Matozinhos e Sete 
Lagoas. Ele manifestou sua 
solidariedade às lideranças 
políticas e à população dos 
municípios afetados pela 
medida. De acordo com o 

parlamentar, não há motivo 
para a cobrança de pedágio 
na rodovia, que, segundo 
ele, está em péssimas con-
dições. “Estamos pagando 
pedágio para morrer. É o 
que já acontece na BR-040”, 
declarou João Vítor Xavier. 
Para ele, o bolso do cidadão 
já está sobrecarregado com 
os impostos existentes. Ele 
lembrou também que o au-

mento de gasolina no ano 
passado já pesou muito nas 
contas do contribuinte mi-
neiro. “Em Minas Gerais, pa-
gamos a gasolina mais cara 
do País”, reclamou. O depu-
tado ainda ponderou que a 
bancada do PT, hoje na base 
do governo estadual, criticou 
a instalação de pedágios nas 
estradas do Estado, quando 
fazia oposição.

Lula 1
O deputado Cristiano Silveira 
(PT), que incorporou o nome 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva à sua assinatura 
política no painel de votação 
do Plenário, disse que aderiu 
à mudança com muito orgu-
lho. O nome do deputado 
passou a ser exibido como 
Cristiano Lula Silveira. Todos 
os membros do partido soli-

citaram, por meio de reque-
rimento, a alteração. Para o 
parlamentar, a homenagem 
é justa: “Ele foi o presidente 
que tirou 30 milhões de pes-
soas do Mapa da Fome da 
ONU, que implementou os 
programas Mais Médicos e 
Farmácia Popular, que criou 
novas universidades fede-
rais e que colocou o Brasil 
entre as primeiras econo-

mias do mundo”. O deputa-
do criticou a prisão de Lula, 
que classificou como ilegal 
e “movida por um processo 
repleto de vícios”. Para ele, 
o ex-presidente é vítima de 
perseguição e deveria ser 
considerado um preso polí-
tico. Cristiano Silveira disse 
também que é inocência 
pensar que vivemos num 
país democrático.

Assaltos
A explosão de caixas eletrô-
nicos em cidades do interior 
pautou o pronunciamento 
do deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB). Ele afirmou 
que as ações criminosas, 
quando realizadas em muni-
cípios de poucos habitantes, 
causam maior impacto para 
a população. Segundo o par-
lamentar, pode ocorrer até 

mesmo o empobrecimen-
to dessas cidades, que não 
contam mais com qualquer 
instituição financeira. “É um 
prejuízo para todos, causa até 
mesmo o fechamento do co-
mércio local”, disse. O deputa-
do acrescentou que os crimes 
realizados no interior não têm 
a mesma atenção dispensada 
àqueles praticados na Capital. 
Ele lembrou o caso de Passos 

(Sul do Estado), onde ocorreu 
recentemente a explosão de 
caixas eletrônicos. O parla-
mentar disse que os suspeitos 
foram localizados e captura-
dos. Em aparte, o deputado 
Cássio Soares (PSD) agradeceu 
os esforços da Polícia Civil na 
resolução do caso. João Leite 
(PSDB), também em aparte, 
manifestou sua concordância 
com os colegas.

Lula 2
O nome do deputado Paulo 
Guedes (PT) foi exibido no 
painel do Plenário como Pau-
lo Lula Guedes. Ele lembrou 
que o gesto tem sido repe-
tido em outras assembleias 
e em câmaras municipais, 
além de na Câmara dos De-
putados. O parlamentar disse 
que a prisão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva deri-

va ainda da recusa de grupos 
políticos em aceitar o resul-
tado das últimas eleições. 
“São perdedores e covardes, 
não suportaram as quatro 
derrotas seguidas nas urnas 
e tiveram que providenciar 
o golpe”, declarou o deputa-
do. Para ele, a elite brasileira 
não suportou a ascensão da 
população mais pobre e a 
presença de negros e indíge-

nas nas universidades. Paulo 
Guedes disse, ainda, que os 
deputados petistas não têm 
motivo para se envergonhar 
de Lula. “Já os deputados que 
tantas vezes manifestaram 
sua admiração ao senador 
Aécio Neves, do PSDB, têm 
evitado falar o nome dele e 
não aceitam sua presença 
em convenções do partido”, 
afirmou.

Lula 3
A ocupação realizada na 
segunda  -feira (16) por mem-
bros do Movimento dos Tra-
balhadores sem Teto (MTST), 
no apartamento triplex loca-
lizado no Guarujá (litoral de 
São Paulo), cuja propriedade 
foi atribuída pela Justiça ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva, foi tema do pro-
nunciamento do deputado 

Rogério Correia (PT). “A ocu-
pação do triplex desmontou 
a farsa. O apartamento não é 
do Lula, tanto que a emprei-
teira OAS acionou a polícia 
para retirar os militantes de 
lá”, ressaltou o parlamentar. 
Ele afirmou que as filmagens 
realizadas dentro do aparta-
mento demonstram que ale-
gações contidas no processo, 
segundo as quais teriam sido 

adquiridos equipamentos  
como elevador privativo e te-
ria sido realizada uma refor-
ma milionária no local, não 
condizem com a realidade. 
De acordo com o deputado, 
é preciso questionar o juiz 
Sérgio Moro sobre essa in-
congruência. O nome do par-
lamentar também foi exibido 
no painel do Plenário como 
Rogério Lula Correia.Fo
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Deputados do PT adotam nome de Lula
Rogério Lula Correia, Cristiano 
Lula Silveira, Paulo Lula Gue-
des. Os parlamentares do PT 
foram anunciados assim para 
fazer seus pronunciamentos 
na Reunião Ordinária de Ple-
nário, ontem. O painel com os 
nomes dos deputados já exibe 
as alterações, solicitadas por 
todos os membros do partido.

A mudança é uma ma-

nifestação de apoio ao ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, preso no último dia 
7. Segundo Rogério Correia, 
trata -se também de um ato 
de resistência contra a prisão.

O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) apresentou ques-
tão de ordem sobre a incor-
poração do nome de Lula à 
assinatura dos parlamenta-

res. Ele alega que o Parlamen-
to estaria sendo usado como 
“propaganda política”. 
Homenagem – No início da reu-
nião, os deputados respeitaram 
um minuto de silêncio em me-
mória da conselheira do Tribu-
nal de Contas Adriene Andrade, 
falecida na segunda  (16).

O deputado Arlen Santia-
go (PTB), em questão de or-

dem, reclamou que o Gover-
no do Estado ainda não no-
meou professores aprovados 
em concurso.

Em rápido pronunciamen-
to na fase de oradores, o depu-
tado João Magalhães  (PMDB) 
agradeceu ao governador Fer-
nando Pimentel a entrega de 
veículos a dez municípios do 
Leste de Minas.

PLENÁRIO

PEC prevê pagamento de piso nacional
Começa a tramitar proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que prevê a obrigatoriedade de 
pagar aos servidores da educa-
ção o piso previsto em lei fede-
ral. Ela foi apresentada ontem, 
em solenidade no Salão Nobre.

A PEC, que tem a assinatu-
ra de 71 dos 77 deputados, in-
sere o artigo 201-A à Constitui-
ção Estadual, assegurando que 
o vencimento inicial das carrei-
ras de professor de educação 
básica, especialista em educa-
ção básica e analista educacio-
nal na função de inspetor não 
será inferior ao piso. 

“Tenho a honra de partici-
par ao lado dos servidores de 

mais um avanço”, declarou o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB). 
Segundo o deputado Rogério 
Correia (PT), primeiro signatá-
rio da PEC, a proposição tem 
amplo respaldo dos parlamen-
tares e da categoria. 

Também estiveram pre-
sentes à cerimônia os depu-
tados Durval Ângelo (PT), An-
dré Quintão (PT), Doutor Jean 
Freire (PT), Agostinho Patrus 
Filho (PV), Cássio Soares (PSD), 
Iran Barbosa (PMDB), Lafayet-
te de Andrada (PRB), Tadeu 
Martins Leite (PMDB) e Tia-
go Ulisses (PV) e as deputadas 
Celise Laviola (PMDB) e Gei-

sa Teixeira (PT), além da presi-
denta do Sindicato Único dos 

Trabalhadores em Educação 
 (Sind-UTE), Beatriz Cerqueira. 

Parlamentares destacaram a PEC como um avanço

Sarah Torres

EDUCAÇÃO

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 função de membro de banca examina-
dora do Detran. 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. Dis-
cussão 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 publici-
dade em órgão estatal. 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 muda nome de 
prédio do MP. 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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que dis-
pensam Plenário

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Maria Pereira de Araújo

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

ções que dispensam Plenário
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 1.388/15 (1º turno), do deputado Durval Ângelo, que dispõe 
sobre a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais e bombeiros mili-
tares, policiais civis e agentes penitenciários

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

receres sobre 24 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.876/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de 
Defesa Agropecuária

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

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

sições da comissão
13h30

• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – fazer a entrega de voto de congra-
tulações com a Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, de Estiva, 
pelos 65 anos de sua fundação. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de 
Rua (Belo Horizonte) – roda de conversa

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 4ª ano do Colégio São José, 
de Belo Horizonte

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a carga horária dos 
policiais e bombeiros militares. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

pareceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.931/18 (1º turno), do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe so-
bre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos de seus servidores

• 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 parecer sobre o PL 4.606/17 (turno único), do 
deputado Missionário Márcio Santiago, que institui o Dia do Frentista

• Comissões de Saúde e Extraordinária das Mulheres (Auditório José Alen-
car) – debater o Projeto de Lei 4.677/17, da deputada Geisa Teixeira, que 
dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à ges-
tante e parturiente contra a violência obstétrica. Requerimento: deputa-
da Geisa Teixeira e deputado Carlos Pimenta

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

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 processo de revisão tarifária da energia elétrica. Requerimen-
to: deputados João Leite, Felipe Attiê e Elismar Prado

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Brasil Eleitor 
 1h Panorama – Literatura infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor (25/10) – Debater 

e buscar soluções que protejam o consumidor em face da 
existência de prazo de validade dos créditos de vale-transporte 
em vários municípios

 4h Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 
Brasil, com Rafael Melo

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Avanços nos juizados especiais 
 7h Zás – Peça Jardins
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Literatura infantil 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani 
 13h Mundo Político 
 13h30 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 – Feminismo: história, mitos e verdades, com Cláudia 

Mayorga 
 21h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de 

crise 
 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 trata da inserção 

de mensagem educativa em cardápios. 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. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)


