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Deputado critica demissão de agentes 
Presidente da Comissão de 
Segurança Pública e autor do 
requerimento de audiência 
sobre a situação do presídio 
de São Joaquim de Bicas, o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB) criticou a ausência de re-

presentantes do governo à re-
união e cobrou providências. 
Ele disse que situações como 
a de Bicas 2 impõem um “mar-
tírio” a presos e familiares e 
decorrem de medidas equivo-
cadas adotadas pelo governo.

Entre elas, Sargento Ro-
drigues citou a dispensa de 
3 mil agentes penitenciários 
contratados, sem que tivesse 
havido reposição ou abertu-
ra de novas vagas. 

O deputado João Leite 

(PSDB) também criticou a 
situação dos internos do sis-
tema penitenciário e seus 
parentes. “As famílias estão 
vivendo um drama. O Poder 
Executivo está falhando”, 
declarou ele.

Parentes de presos denunciam violência 
e superlotação em São Joaquim de Bicas

Violência contra presos, com 
casos de espancamentos, fal-
ta de remédios e de itens co-
mo fraldas geriátricas e absor-
ventes, visitas de familiares 
dificultadas, fornecimento de 
alimentação imprópria e su-
perlotação de celas. Denún-
cias como essas foram feitas 
ontem por parentes de presos 
que estão no Presídio de São 
Joaquim de Bicas 2, situado 
na cidade de São Joaquim 
de Bicas, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH). Eles participaram de 
audiência da Comissão de Se-
gurança Pública.

Também estiveram pre-
sentes parentes de presos de 
outras cidades, como Betim e 
Contagem (RMBH), Mariana 
e Ouro Preto (Região Central) 
e Ponte Nova (Zona da Ma-
ta), que lotaram o Auditório 
do andar SE da ALMG.

“Bicas não é um caso 
isolado. A situação no Esta-
do nunca esteve tão ruim co-
mo agora”, afirmou a pre-
sidente da Associação de 
Amigos e Familiares de Pes-
soas em Privação de Liberda-
de, Maria Tereza dos Santos. 
Ela mencionou alguns itens 
de um extenso documen-
to de denúncias relaciona-
das a Bicas 2, que abriga ho-
je em torno de 2,3 mil pre-
sos, embora tenha capacida-
de projetada para 754. Além 
da qualidade da comida, que 
classificou como “péssima”, 
ela destacou casos de presos 

com dentes, braços e coste-
las quebrados em sessões 
de castigos coletivos, que se-
riam frequentes na unida-
de, mas que estariam sendo 
ocultados por meio da sus-
pensão temporária de visitas 
para esconder das famílias as 
evidências das agressões.

Maria Tereza creditou boa 
parte da situação de violência 
em Bicas 2 à presença rotinei-
ra do chamado “Grupo de In-
tervenção Rápida (GIR)”. O GIR 
integra o sistema de seguran-
ça pública, sendo formado por 
agentes penitenciários treina-
dos para intervir em situações 
específicas. Contudo, diante 

da carência de agentes peni-
tenciários regulares, o grupo 
tem sido presença constante 
em várias unidades do siste-
ma prisional.

Segundo as denúncias, o 
GIR estaria se valendo do uso 
da balaclava, gorro que cobre 
a cabeça e o pescoço, para 
ocultar a identidade de agen-
tes em serviço. “Nosso ponto 
principal hoje, dentro da lei, é 
que se tire de dentro das uni-
dades a balaclava”, cobrou 
Maria Tereza.

“Trata-se de uma tortura 
institucionalizada o uso indis-
criminado dessa máscara pe-
los agentes”, endossou a de-

fensora pública Raquel Pas-
sos, ao classificar como “per-
tinentes” as denúncias envol-
vendo a situação de Bicas.

O promotor Mauro Ello-
vitch lembrou que, ainda em 
2012, foi proposta pelo Mi-
nistério Público uma ação pa-
ra interdição de Bicas 2, com 
o objetivo de impedir juridi-
camente a colocação de no-
vos presos na unidade. Se-
gundo ele, a comarca local 
foi favorável à ação em deci-
são liminar, mas o Estado re-
correu ao Tribunal de Justiça 
e hoje a ação se encontra à 
espera de julgamento nos tri-
bunais superiores.

Audiência pública trouxe à tona uma série de problemas no presídio situado na cidade da RMBH

Clarissa Barçante
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Debatedores apontam risco no acúmulo 
de funções por motoristas de ônibus

“Fale com o motorista ape-
nas o indispensável.” Em tom 
de crítica, os dizeres clássicos 
desse aviso, presente em to-
dos os veículos de transporte 
coletivo de passageiros, foram 
lembrados na tarde de ontem 
pelos participantes da audiên-
cia pública da Comissão de 
Participação Popular que de-
bateu a redução do número 
de agentes de bordo, mais co-
nhecidos como “cobradores” 
ou “trocadores”, nos ônibus 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH).

O alerta, que reforça a im-
portância de o motorista vol-
tar toda a sua atenção à con-
dução segura do veículo, caiu 
em desuso com o acúmulo de 
funções que esse profissio-
nal se viu obrigado a assumir 
nos últimos anos, segundo a 
maioria dos participantes do 
debate. A reunião atendeu a 
requerimento do presidente 
da comissão, deputado Dou-
tor Jean Freire (PT).

Além de críticas ao poder 
público, que não fiscalizaria a 
situação, também foram lem-
brados os sindicatos, que te-
riam referendado as conven-
ções coletivas de trabalho 
que deram margem à mudan-
ça e à demissão de centenas 
de profissionais nos últimos 
anos. O Projeto de Lei Fede-
ral 9.548/18, do deputado fe-
deral Weliton Prado (Pros-
-MG), apresentado em feve-
reiro deste ano, traz esperan-
ça à categoria e aos usuários 
de tentar reverter a situação.

Por enquanto, na práti-
ca, cada município tem auto-

nomia para legislar sobre o as-
sunto. Na Capital, por exemplo, 
as linhas do sistema BRT Move 
e veículos especiais (linhas exe-
cutivas, turísticas ou que utili-
zam miniônibus) podem operar 
sem o cobrador em período in-
tegral, conforme a Lei Municipal 
10.526, de 2012. Para as demais 
linhas, a ausência do cobrador é 
restrita ao horário noturno e a 
domingos e feriados.

Segundo a subsecretária 
de Regulação de Transporte 
do Estado, Maria Luiza Mon-
teiro, essa mudança começou 
em 2009, com a implantação 
da bilhetagem eletrônica. Des-
de 2014, com a anuência dos 
sindicatos da categoria, é pre-
visto o acréscimo nos salários 
dos motoristas para que eles 

possam cobrar as passagens.
“Cerca de 80% das passa-

gens na Capital já são pagas 
com o cartão BHBus. Além de 
ser possível fazer a carga a bor-
do, temos agentes de solo que 
vendem o cartão próximo aos 
pontos de maior movimenta-
ção. Todos eles são ex-agen-
tes de bordo”, informou o di-
retor de Transporte Público da 
BHTrans, Daniel Marx Couto.
Lucro – O deputado Doutor 
Jean Freire se dispôs a elaborar 
um projeto de lei para tentar 
reverter a situação no Estado. 
“Precisamos ter mais coragem 
de encarar a situação. Sabe-
mos que a questão financeira, 
o lucro, é o ponto -chave, mas a 
importância desse profissional 
vai muito além”, afirmou.

 Em Uberlândia (Triângu-
lo), segundo o deputado Elis-
mar Prado (Pros), 250 rodoviá-
rios já teriam sido dispensa-
dos ao longo do ano passado. 
“E o desemprego é só um dos 
prejuízos. O motorista precisa 
concentrar toda a sua atenção 
em dirigir o ônibus. Se não fi-
zer isso, além de comprome-
ter sua saúde, coloca em risco 
a segurança de todos os ocu-
pantes do veículo”, apontou.

Ao afirmar que todos os 
ex-agentes de bordo estão 
sendo requalificados e conti-
nuam empregados, o secre-
tário-geral do Sindicato dos 
Rodoviários de Belo Horizon-
te e Região, Camilo Leles, foi 
bastante criticado pelo públi-
co presente à audiência.

Campanha sobre trânsito será discutida
A campanha Maio Amarelo, 
para conscientização da popu-
lação a respeito da violência no 
trânsito, será discutida em au-
diência pública. Requerimento 
para realização da reunião, do 
deputado Fábio Cherem (PDT), 
foi aprovado ontem pela Co-
missão de Transporte, Comu-

nicação e Obras Públicas.
Na mesma reunião, foram 

aprovados outros dois requeri-
mentos de audiência. Um de-
les, de autoria do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), é 
para debater a reversão ao pa-
trimônio da União de trechos 
rodoviários próximos a Caxam-

bu. O outro é sobre a conces-
são de trecho da BR-135 para a 
EcoRodovias. O requerimento 
é do deputado Gil Pereira (PP).

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência também apro-
vou requerimentos. O depu-
tado Arnaldo Silva (DEM) so-

licitou visita a ambulatório 
da Universidade Federal de 
Uberlândia que estaria em 
condições precárias. O de-
putado Duarte Bechir (PSD) 
teve aprovado requerimento 
de audiência sobre a inclu-
são da pessoa com transtor-
no do espectro autista.

COMISSÕES

Sarah Torres

A redução do número de cobradores foi tema de audiência da Comissão de Participação Popular
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Dirigentes de hospitais e parlamentares
pedem mais atenção à saúde em Minas

Representantes de institui-
ções filantrópicas de saúde 
e parlamentares cobram do 
governo do Estado a regu-
larização do investimento 
no setor. Com poucos recur-
sos e muitos custos, esses 
hospitais, entre os quais se 
incluem as santas casas, es-
tariam correndo risco de fe-
char. O assunto foi debatido 
ontem, em audiência pública 
da Comissão de Saúde, re-
querida por seu presidente, 
deputado Carlos Pimenta 
(PDT), e pelo deputado Arlen 
Santiago (PTB).

A Constituição Federal 
determina que os estados 
destinem 12% do orçamento 
à saúde. Entretanto, segun-
do a presidente da Federação 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos de Minas Ge-
rais, Kátia de Oliveira Rocha, 
o governo mineiro preenche 
os dados no sistema oficial 
como se destinasse esse per-
centual, sem que ele seja de 
fato aplicado no setor.

O presidente do Conse-
lho de Secretarias Munici-
pais de Saúde de Minas Ge-
rais, Eduardo Luiz da Silva, 
disse que os restos a pagar 
(despesas empenhadas mas 
não pagas até o fim do ano, 
que devem ser liquidadas no 
ano seguinte) vêm sofrendo 
um aumento progressivo. De 
acordo com ele, em 2017, o 
Estado pagou apenas 29% 
do que estava inscrito como 
restos a pagar.

Diversos administradores 
de hospitais falaram sobre a 

situação difícil enfrentada por 
essas unidades de saúde. Se-
gundo o provedor do Grupo 
Santa Casa de Belo Horizon-
te, Saulo Coelho, desde 2015 
o governo não repassa recur-
sos à instituição e a dívida se-
ria de R$ 33 milhões. 

O superintendente da 
Santa Casa de Montes Cla-
ros (Norte de Minas), Mau-
rício Sérgio, afirmou que o 
governo deve R$ 10 milhões 
ao hospital.

O presidente do Institu-
to Mario Penna, de Belo Ho-
rizonte, Paulo José de Araú-
jo, disse que os hospitais fi-
lantrópicos vivem uma si-
tuação de penúria e com 
grandes dificuldades de se 

manterem em funciona-
mento. No caso do instituto, 
a dívida do Estado seria de 
cerca de R$ 20 milhões.

Também falaram o diretor-
-presidente do Hospital Nos-
sa Senhora das Graças, de Se-
te Lagoas (Região Central), 
dom Aloísio Vitral, e o diretor 
financeiro do Hospital Sofia 
 Feldman, de Belo Horizente, 
Ramon de Almeida Duarte. 
O governo do Estado estaria 
devendo a essas instituições 
R$ 4 milhões e R$ 6 milhões, 
respectivamente. Ambos re-
lataram dificuldades para 
manter os estabelecimentos 
em funcionamento.
Legislação – O ex-coordena-
dor do Centro de Apoio Ope-

racional das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Saúde, 
Gilmar de Assis, defendeu 
uma alteração na legislação 
para que o secretário de Esta-
do de Saúde seja o responsá-
vel pela gestão dos recursos 
financeiros da área, e não o 
secretário de Fazenda, como 
ocorre atualmente. Segundo 
ele, essa alteração é funda-
mental para que os recursos 
sejam destinados ao fundo 
de saúde, e não ao caixa úni-
co do Estado.

Para a presidente da As-
sociação Médica de Minas Ge-
rais, Maria Inês de Miranda Li-
ma, é preciso envolver os mé-
dicos e discutir modelos de 
atendimento e remuneração.

A dívida do Estado com as instituições filantrópicas foi discutida em audiência pública da Comissão de Saúde

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Ausência do governo é alvo de críticas 
Durante a audiência pública 
da Comissão de Saúde, os 
parlamentares cobraram res-
postas do governo do Estado 
para solucionar a situação en-
frentada pelo setor em Minas 
Gerais. O deputado Carlos Pi-
menta criticou a ausência de 
representante do governo na 
audiência. Ele disse que pode 

ser necessário que o governo 
federal intervenha na gestão 
da saúde em Minas.

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) defendeu uma atuação 
mais rígida dos parlamentares 
para cobrar que a saúde seja 
de fato prioritária. O deputado 
Antonio Carlos Arantes  (PSDB) 
reclamou que não há diálogo 

com o governo do Estado.
O deputado Arlen Santia-

go lamentou a situação da saú-
de em Minas Gerais e culpou o 
atual governo pela crise. O de-
putado Dilzon Melo (PTB) disse 
que a administração estadual 
não está interessada em resol-
ver os problemas da saúde.

O deputado Dalmo Ribei-

ro Silva (PSDB) afirmou espe-
rar por uma solução definiti-
va para a crise. Para o deputa-
do federal Leonardo Quintão 
 (PMDB-MG), que também par-
ticipou da audiência, a situa-
ção é de calamidade pública, 
sendo necessário tomar uma 
decisão política para levar o 
problema ao governo federal.
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ORADORES

Medalha da Inconfidência 1
Para o deputado Gustavo Va-
ladares (PSDB), a professora 
Heley de Abreu Silva Batista 
deveria ter sido uma das ho-
menageadas na cerimônia 
de entrega da Medalha da 
Inconfidência, em Ouro Pre-
to, realizada no sábado (21). 
Segundo ele, a professora, 
que morreu após salvar cer-
ca de 25 crianças de incêndio 

numa escola em Janaúba 
(Norte), merecia a maior 
honraria concedida pelo go-
verno. O parlamentar tam-
bém criticou a decisão de 
retirar a cerimônia da Praça 
Tiradentes e transferi-la pa-
ra um centro de convenções 
e a entrega da medalha a 
Sílvio Neto, um dos dirigen-
te do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra 

(MST). “Vão negar que foi o 
MST que vandalizou o pré-
dio onde a presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Cármen Lúcia, tem 
seu apartamento? Vejam as 
prioridades desse governo”, 
afirmou. Em aparte, o de-
putado Durval Ângelo (PT) 
lembrou que a professora 
Heley foi agraciada com a 
Medalha Santos Dumont.

Projeto de lei reconhece importância
de circuitos turísticos de Minas Gerais

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aprovou 
parecer de 1º turno favo-
rável ao Projeto de Lei (PL) 
4.041/17, do deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), que 
tem o objetivo de reconhecer 

o relevante interesse coleti-
vo, a importância econômica 
e social e a utilidade pública 
dos circuitos turísticos de 
Minas Gerais. O relator, de-
putado Fábio Avelar Oliveira 
(Avante), opinou pela aprova-

ção na forma do substitutivo 
nº 1. O projeto está pronto 
para ir a Plenário.

O substitutivo aperfeiçoa 
trechos do texto original, com 
o parágrafo único do artigo 1º, 
estabelecendo que a declara-
ção de utilidade pública de 
cada circuito deverá ser feita 
por projeto de lei específico. 
Além disso, busca corrigir er-
ro material e adaptar o texto 
à técnica legislativa.
Varejo – Na mesma reunião, 
a comissão aprovou parece-
res de 1º turno favoráveis 
a outros dois projetos, que 
seguem para a Comissão 
de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO): o PL 
318/15, do deputado Fred 
Costa (PEN), e o PL 4.261/17, 
do deputado Nozinho (PDT). 
O primeiro institui a Política 
Estadual de Incentivo ao Co-

mércio Varejista, de forma a 
assegurar a sua livre inicia-
tiva e o seu fortalecimento. 
Já o segundo trata da polí-
tica de desenvolvimento in-
dustrial da região do Médio 
Piracicaba.

Com relatoria do presi-
dente da comissão, deputado 
Roberto Andrade (PSB), o pro-
jeto 318/15 foi anexado ao PL 
693/15, do deputado Fabiano 
Tolentino (PPS), que trata tam-
bém de política estadual de in-
centivo ao comércio varejista.

O relator do PL 4.261/17 
foi o deputado Fábio Ave-
lar Oliveira, que recomen-
dou a aprovação na forma 
do substitutivo nº 2. O no-
vo texto visa corrigir inade-
quações terminológicas e 
repetições de dispositivos, 
além de adequar a proposi-
ção à técnica legislativa.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Proposição passou na Comissão de Desenvolvimento

PLENÁRIO

Deputados oficializam troca de partido
Foram comunicadas ofi-

cialmente ontem, na Reunião 
Ordinária de Plenário, as mu-
danças de partido de oito de-
putados. Os parlamentares 
que trocaram de partido são: 
Arlete Magalhães (do PV para 
o PSDC), Arnaldo Silva (do PR 
para o DEM), Elismar Prado 
(do PDT para o Pros), Fábio 
Cherem (do PSD para o PDT), 
Lafayette de Andrada (do PSD 
para o PRB), Neilando Pimen-

ta (do PP para o Podemos), 
Rosângela Reis (do Pros para 
o Podemos) e Sargento Rodri-
gues (do PDT para o PTB).

A Reforma Eleitoral de 
2015 (Lei Federal 13.165, de 
2015) incorporou a possibilida-
de de desfiliação partidária no 
inciso III do artigo 22-A da Lei 
dos Partidos Políticos (Lei Fe-
deral 9.096, de 1995). Segundo 
esse dispositivo, os detentores 
de mandato eletivo em cargos 

proporcionais podem trocar de 
legenda nos 30 dias anteriores 
ao último dia do prazo para a 
filiação partidária, que ocorre 
seis meses antes do pleito.

Também foi comunicada a 
saída do deputado Fábio Che-
rem da vice-liderança do Go-
verno e a indicação do deputa-
do João Magalhães (PMDB) co-
mo membro efetivo da Comis-
são Especial da Proposta de 
Emenda à Constituição 34/15, 

que trata do orçamento impo-
sitivo. O parlamentar ocupa 
vaga que antes era do deputa-
do Rogério Correia (PT), uma 
vez que este foi eleito membro 
da Mesa da Assembleia para o 
biênio 2017-2018.

Balanço – Ainda na Reu-
nião Ordinária, a Assembleia 
Legislativa recebeu ofício do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) com o Balanço Geral do 
Estado em 2016. 

Lu
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Medalha da Inconfidência 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) também criticou 
as escolhas do governo de 
Minas para a Medalha da 
Inconfidência. O parlamen-
tar disse que a morte da 
vereadora do Rio de Janeiro 
Marielle Franco foi brutal e 
deve ser investigada, mas 
considera que parentes dela 
não deveriam ter recebido a 

honraria. “A vereadora não 
fez nada por Minas. Trinta e 
oito servidores da seguran-
ça pública morreram duran-
te o governo de Pimentel. 
Quantos deles foram home-
nageados com medalhas? 
Onde está o Comando-Geral 
da Polícia Militar para lem-
brar o governador da im-
portância desses policiais?”, 
declarou. O deputado disse 

ainda que o comando da po-
lícia do Estado é desprepa-
rado e se mantém no cargo 
por meio de “bajulações”. 
“Uma central de inteligên-
cia foi montada para atacar 
os adversários do atual go-
verno e monitorar as redes 
sociais da tropa. Estamos vi-
vendo o período mais negro 
da história da Polícia Militar 
de Minas”, completou.

Prisão de Lula
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) falou sobre as tentati-
vas de visita ao ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
na carceragem da Polícia Fe-
deral em Curitiba (PR), por 
parte do teólogo Leonardo 
Boff e do escritor argentino 
Adolfo Pérez Esquivel, proi-
bidas pela Justiça. Ele com-
parou a situação de Lula à 

de um preso na solitária e 
disse que é uma estratégia 
para deixá-lo “abaixo da 
lei”. O parlamentar também 
afirmou que não há nenhu-
ma prova de que Lula seria 
proprietário de um triplex 
no Guarujá (SP), o que seria 
a principal motivação para a 
sua prisão. “Não há nenhum 
documento nem nenhuma 
testemunha. E mesmo o de-

poimento do porteiro, que 
disse que dona Marisa teria 
pedido reformas no imóvel, 
foi desmentido pela invasão 
dos militantes, que registra-
ram em vídeo que nenhuma 
mudança foi feita no aparta-
mento”, declarou Cristiano 
Silveira. “Essa prisão nada 
mais é que uma tentativa 
de impedir a candidatura do 
presidente Lula”, concluiu.

Críticas à ALMG
O deputado João Leite  (PSDB) 
fez críticas ao governo esta-
dual, por falta de repasse de 
recursos a hospitais, carên-
cia de merenda escolar na 
rede pública e denúncias de 
corrupção no Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran). Ele também criticou 
a ALMG, que estaria dando 
preferência à tramitação de 

projetos de deputados que 
chamou de “Classe A”. “A 
proposta de emenda cons-
titucional do deputado Ro-
gério Correia (PT) já está 
na pauta. Além disso, a TV 
Assembleia dá preferência a 
eles, foram cooptados”, acu-
sou. De acordo com o parla-
mentar, ele apresentou pro-
jeto que dá o nome da pro-
fessora Heley de Abreu Silva 

Batista a uma rodovia, mas 
a matéria estaria parada. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PTB) pediu 
ao diretor de Comunicação 
Institucional da ALMG, José 
Geraldo de Oliveira Prado, e 
ao presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), que impeçam que 
a comunicação da ALMG se 
torne “um puxadinho do PT”.

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)

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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de fotografia de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
Das 8 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de 
Rua (Juiz de Fora) – encontro regional

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

pensam Plenário
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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 e a assistência aos agentes de segurança do Estado

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

receres sobre 25 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais a PEC 
49/18 (1º turno), do deputado Rogério Correia e outros, que acrescenta 
o art. 201-A à Constituição do Estado, para obrigar o pagamento do piso 
salarial nacional aos servidores da educação

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

11 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 
Belo Horizonte

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

posições que dispensam Plenário
• 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 Marcio Santiago, que institui o Dia do Frentista

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – 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 Direitos Humanos (Auditório SE) – debater os conflitos fun-
diários no Norte de Minas. Requerimento: deputados Cristiano Silveira, 
Rogério Correia, Doutor Jean Freire e Paulo Guedes

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) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 1.333/15 (2º turno), do deputado Arlen 
Santiago, que institui infração administrativa para fins de aplicação do Có-
digo de Defesa do Consumidor

15h50
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
16 horas

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Brasil Eleitor 
 1h Panorama – TDAH 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (28/11) – Debate o 

funcionamento do Ceaps, da UFMG 
 3h30 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h10 Compactos de Comissões 
 6h30 Via Justiça – Fake news 
 7h Zás – Espetáculo de dança Achados e perdidos 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – TDAH 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 

 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 – 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 23.861

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)


