
9 DE MAIO DE 2018 – QUARTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.264

Para deputado, justificativa não se sustenta
Na questão de ordem apre-
sentada ontem, o deputado 
André Quintão argumenta 
que os dois fatos apontados 
para justificar um eventual 
impeachment não ocorreram 
ou não permanecem. São eles 
o atraso nos repasses finan-
ceiros aos Poderes Legislati-
vo e  Judiciário e o atraso no 
pagamento dos salários dos 
servidores desses Poderes. 

De acordo com o deputado, 
tanto os repasses quanto os 
salários estão em dia.

Os demais fatos  citados 
pelo autor da denúncia, na 
visão de André Quintão, não 
têm relação com o crime de 
responsabilidade. Eles in-
cluem o parcelamento dos sa-
lários do Executivo e a reten-
ção de recursos do ICMS e de 
IPVA devidos aos municípios.

Oposição – O líder do blo-
co oposicionista Verdade e 
Coerência, deputado Gus-
tavo Corrêa (DEM), afirmou 
que os parlamentares da si-
tuação tentam de forma de-
sesperada impedir a trami-
tação do processo. “A opo-
sição não tem pressa. Tenho 
certeza de que em breve a 
Assembleia vai constituir a 
comissão especial, os fatos 

serão apurados e a verda-
de será dita para Minas Ge-
rais”, afirmou, em entrevista 
coletiva, ontem.

Segundo Gustavo Corrêa, 
o governador não tem cumpri-
do com suas obrigações, como 
os repasses aos municípios.

A denúncia contra Fer-
nando Pimentel foi apresen-
tada pelo advogado Mariel 
Márley Marra. 

Presidência da Assembleia refuta 
questionamento sobre impeachment

A Presidência da Assembleia 
Legislativa respondeu, na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem, a questão de 
ordem formulada no dia 2 
de maio pelo líder do Gover-
no, deputado Durval Ângelo 
(PT), contra o recebimento 
de denúncia de crime de res-
ponsabilidade supostamente 
cometido pelo governador 
Fernando Pimentel.

Os argumentos da ques-
tão de ordem foram rejeita-
dos por meio de decisão li-
da pelo presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), mas continua sus-
pensa a tramitação da de-
núncia, que pode levar ao im-
peachment do governador. O 
prosseguimento da tramita-
ção só ocorrerá após análise 
de outras duas questões de 
ordem de parlamentares da 
base governista. Não há pra-
zo para que esses questiona-
mentos sejam respondidos.

Uma das questões de or-
dem pendentes é do deputa-
do Rogério Correia (PT), tam-
bém formulada em 2 de maio. 
Uma terceira questão de or-
dem foi apresentada na Reu-
nião Ordinária de ontem pelo 
líder do bloco governista Mi-
nas Melhor, deputado André 
Quintão (PT), também reque-
rendo a rejeição da denúncia.

Ao receber a questão de 
ordem do deputado André 
Quintão, o 1º-vice-presidente 
da ALMG, deputado Lafayet-
te de Andrada (PRB), afirmou 
que não serão admitidas ou-
tras tratando do mesmo as-
sunto, uma vez que já houve 
tempo suficiente para avalia-
ção pelos parlamentares.
Resposta – Na decisão lida 
ontem, o presidente Adal-
clever Lopes respondeu aos 
argumentos do líder do Go-
verno. O deputado Durval 
Ângelo questionou a falta de 

motivação para o recebimen-
to da denúncia, a ausência de 
competência do 1º-vice-pre-
sidente da ALMG para o seu 
acolhimento e a desconformi-
dade com a Lei Federal 1.079, 
de 1950, que tipifica os crimes 
de responsabilidade cometi-
dos por agentes públicos.

A Presidência da ALMG 
indeferiu a questão de or-
dem e reafirmou a legitimi-
dade do ato de recebimen-
to da denúncia pelo deputa-
do Lafayette de Andrada (que 
conduzia a reunião de Plená-

rio no dia 26 de abril), uma 
vez que os vice-presidentes 
têm a prerrogativa regimen-
tal de substituir o presidente 
quando este estiver ausente.

Ainda no entendimen-
to da Presidência, foram ob-
servados os aspectos formais 
para a admissibilidade da 
denúncia. O argumento de 
inépcia da denúncia também 
foi negado, pois, na avaliação 
da Presidência, ela está em-
basada na Lei Federal 1.079 e 
o governador tem assegura-
do o direito à defesa.

Presidente Adalclever Lopes leu em Plenário a resposta à questão de ordem sobre o impeachment

Daniel Protzner
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Participantes de audiência criticam
fechamento de companhias da PM

O fechamento da 187ª e da 
188ª Companhias da Polícia 
Militar, localizadas nos Bair-
ros Jardim Alterosa e PTB, 
em Betim, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH), recebeu críticas, on-
tem, em audiência realizada 
pela Comissão de Segurança 
Pública. A reunião teve como 
objetivo debater o combate à 
criminalidade em Betim.

O fechamento de compa-
nhias da PM foi criticado, tam-
bém, pelos deputados presen-
tes, que apontaram aumen-
to nos índices de criminalida-
de no Estado e no município 
de Betim. Eles reclamaram de 
uma suposta “maquiagem” 
dos dados sobre segurança 
por parte do governo minei-
ro, conforme o presidente da 
comissão, deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). 

O autor do requerimen-
to para realização da audiên-
cia, deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB), defendeu esfor-
ço conjunto dos órgãos públi-
cos e sociedade, bem como 
a descentralização no aten-
dimento, de forma a aproxi-
mar a população dos servi-
ços prestados pelo Estado. 
Ele lembrou que Betim é sede 
de grandes empresas, como a 
Fiat e a Refinaria Gabriel Pas-
sos, e é responsável por cerca 
de 20% do PIB mineiro. Ape-
sar disso, ressaltou, ao longo 
dos anos vem se notando um 
“sucateamento” das polícias 

em geral, com prejuízo para 
a cidade, que conta apenas 
com um delegado de homicí-
dios para 550 mil habitantes.

“A cidade dispõe de 500 
policiais militares, quando pre-
cisava de, no mínimo, 900”, dis-
se Ivair Nogueira. O parlamen-
tar afirmou que vai lutar pela 
permanência das companhias 
da PM no município e elogiou o 
modelo das Apacs, as Associa-
ções de Proteção e Assistência 
ao Condenado, que considera 
um caminho de ressocialização.

Na opinião do deputado 
Sargento Rodrigues, o fecha-

mento de companhias e sua 
substituição por bases mó-
veis, que ele considera como 
fixas, representa prejuízo pa-
ra a população. “Trocar com-
panhias de 100, 120 homens 
por um posto fixo é um retro-
cesso no policiamento”, dis-
se. Ele lamentou que a cidade 
não possua um centro de in-
ternação de adolescentes em 
conflito com a lei.

Já o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) consi-
derou que as mortes provo-
cadas pela violência em Betim 
refletem um quadro “pior do 

que o de qualquer guerra”. Ele 
defendeu os programas so-
ciais como caminho para re-
duzir a criminalidade. “Mas, 
com o descaso desse governo, 
o que vemos é o encerramen-
to de vários desses programas 
por falta de apoio e de repas-
ses financeiros”, criticou.

O vereador Roberto Car-
los da Silva, de Betim, infor-
mou que um abaixo-assina-
do com 10 mil assinaturas se-
rá entregue à Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
pedindo a manutenção das 
companhias militares.

COMISSÕES

Comissão de Segurança Pública discutiu medidas para combater a criminalidade em Betim

Governo aponta queda na criminalidade 
O subsecretário de Estado 
de Segurança Pública, Danilo 
Emanuel de Oliveira Santos, 
afirmou que, desde 2016, 
houve queda na criminalida-
de do município. Os índices, 
segundo dados do Observa-
tório Cidadão citados por ele, 
teriam caído mais de 35%.

As informações de Dani-
lo foram reforçadas pelo co-
ronel da Polícia Militar Júlio 
Cézar Raquel de Paula, secre-
tário de Segurança Pública de 

Betim. Segundo ele, no pri-
meiro quadrimestre de 2018, 
houve uma redução de 40% 
nos homicídios em relação ao 
mesmo período de 2016, gra-
ças, entre outros pontos, ao 
trabalho de inteligência do 
Grupo de Intervenção Estra-
tégica. “Isso não é maquia-
gem, pois não tem como ma-
quiar número de homicídios 
consumados”, declarou. 

O subsecretário Danilo 
Santos acrescentou que es-

tá em processo de licitação 
a implantação de um proje-
to de criação de unidades 
socioeducativas de semi-
liberdade em três municí-
pios da RMBH, Betim, Con-
tagem e Ribeirão das Ne-
ves, com 20 vagas para Be-
tim. As unidades deverão 
estar prontas nos próximos 
três anos. Elas serão desti-
nadas ao adolescente que 
pratica ato infracional de 
maneira eventual.

O deputado João Lei-
te (PSDB) criticou a iniciati-
va. “Não é possível colocar 20 
adolescentes em conflito com 
a lei junto com uma comuni-
dade. Essa política tem que 
ser rechaçada de pronto pe-
la população de Betim”, disse.

O secretário municipal 
de governo de Betim, Bruno 
Cypriani, e o defensor público 
Maxnei Gonzaga defenderam 
políticas de ressocialização 
dos adolescentes infratores.

Clarissa Barçante
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CTI da Maternidade Odete Valadares,
infestado por formigas, será reformado

O CTI neonatal da Materni-
dade Odete Valadares será 
reformado a partir de julho 
deste ano. A informação é do 
vice-presidente da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais (Fhemig), Alcy Moreira 
dos Santos Pereira, que par-
ticipou, ontem, de audiência 
pública sobre problemas na 
unidade, entre os quais uma 
infestação de formigas. A re-
união da Comissão de Saúde, 
convocada pelos deputados 
Antônio Jorge (PPS) e Arlen 
Santiago (PTB), tratou tam-
bém de reivindicações dos tra-
balhadores e das dificuldades 
recorrentes na área da saúde. 
Nesse ponto, o governo des-
cartou reajustes salariais, em 
função dos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Segundo Alcy Pereira, as 
obras no CTI neonatal dura-
rão até o próximo ano. “Nes-
te momento, estamos fazen-
do um plano de contingência 
para transferir a unidade pa-
ra um local provisório”, afir-
mou. A retirada dos armários 
e o acesso aos dutos de ener-
gia, segundo ele, devem aju-
dar no combate aos insetos.

A intervenção, segundo o 
representante da Fhemig, es-
tava planejada desde 2017, 
mas outras ações, como a vigi-

lância permanente do CTI, em 
busca dos locais de ninhos das 
formigas, foram tomadas após 
a divulgação, em março deste 
ano, de vídeo no qual os inse-
tos estavam sobre um bebê.

Durante a audiência, ser-
vidores questionaram o fa-
to de a infestação, detectada 
em outubro de 2017, conti-
nuar ocorrendo em março. “O 
que a direção fez foi perguntar 

quem filmou, para perseguir 
o servidor”, resumiu Mônica 
Fernandes Abreu, professora 
e ativista de direitos humanos.

Alcy Pereira justificou 
que a empresa contratada es-
tava analisando o melhor ti-
po de inseticida e a forma de 
uso. E chegou a afirmar que 
as formigas, do tipo doceira, 
não seriam agressivas às pes-
soas, momento em que foi 

criticado pelos participantes. 
“O fato de a direção saber 
das formigas desde outubro 
só torna mais grave sua pos-
tura. E agora vem dizer que a 
formiga é boazinha? Não te-
mos formigas de estimação”, 
ironizou Carlos Augusto dos 
Passos Martins, presidente 
da Associação Sindical dos 
Trabalhadores em Hospitais 
de Minas Gerais (Asthemg).

Em audiência da Comissão de Saúde, servidores também apresentaram reivindicações da categoria

Sarah Torres

COMISSÕES

Deputados denunciam problemas da saúde
Para o deputado Antônio Jor-
ge, a infestação de formigas 
na Odete Valadares tem como 
pano de fundo a precariedade 
do financiamento do setor e 
da sustentabilidade das unida-
des de saúde. “Se tem formiga 
no CTI, imagine o que mais há 
por lá”, indagou também o de-
putado Arlen Santiago. Ele fez 
um retrospecto dos problemas 
da saúde e acusou o governo 
de perseguir servidores que 
denunciam essas questões.

O parlamentar afirmou 
que o governo não está des-
tinando à saúde o percentual 
constitucional. “Ele também 

não está pagando os hospi-
tais pelos atendidos do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
e não está repassando recur-
sos para a atenção básica nos 
municípios”, acrescentou.

A professora Mônica Abreu 
reforçou que o problema das 
formigas não se reduz à questão 
de recursos. “Falta competência 
e sensibilidade para ouvir o téc-
nico que está lá na ponta, ouvir 
a faxineira, a mãe”, declarou. 
Reivindicações – A Asthemg 
aproveitou o encontro para 
apresentar as demandas da 
categoria. Seu presidente, Car-
los Augusto Martins, lembrou 

que a greve dos servidores foi 
encerrada em dezembro, me-
diante acordo para pagamen-
to de ajuda de custo e com a 
promessa de rediscussão com 
o governo no fim de abril.

A pauta, segundo ele, in-
clui aumento do salário-ba-
se, o que permitiria beneficiar 
aposentados e ainda construir 
um plano de carreira. Além dis-
so, a ajuda de custo seria man-
tida, inclusive durante férias e 
licença médica. “A LRF pode 
não permitir o cumprimento 
do acordo, mas temos propos-
tas para isso”, afirmou o presi-
dente da Asthemg, propondo 

a retomada das discussões.
Para Carlos Augusto, todos 

os problemas do setor já eram 
de conhecimento do governo, 
mesmo antes das eleições. “Se 
você se dispõe a assumir algo 
oneroso, complexo e quebra-
do pela administração anterior, 
tem que ser para resolver. Não 
pode querer de nós tolerância 
e paciência”, desabafou.

Carlos Calazans, assessor 
de Relações Sindicais da Sub-
secretaria de Gestão de Pes-
soas do Estado, se dispôs a le-
var as reivindicações da cate-
goria ao governo. Mas enfati-
zou os limites da LRF.
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Comissão que vai analisar a PEC do 
Orçamento Impositivo elege presidente

A Comissão Especial da Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 34/15, que prevê 
a autorização do orçamento 
impositivo com relação às 
emendas parlamentares, ele-
geu ontem como presidente 
e vice-presidente, respecti-
vamente, os deputado Durval 
Ângelo (PT) e João Magalhães 
(MDB), que também será re-
lator da matéria.

Tendo como primeiro sig-
natário o deputado Wander 
Borges (PSB), a PEC 34/15 
acrescenta dispositivos aos 
artigos 159 e 160 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição 
do Estado. De acordo com a 
justificativa da proposição, 
um orçamento meramente 
autorizativo “dá papel secun-
dário ao dever do parlamen-
tar de elaborar projetos pa-
ra beneficiar a população”. 
A PEC trará, ainda conforme 
o texto, “maior atuação dos 
parlamentares no que diz res-
peito às políticas públicas e à 
função de dar assistência ao 
Poder Executivo”.

Requerimentos – Duas comis-
sões se reuniram para aprovar 
requerimentos. A Comissão 
de Participação Popular apro-
vou a realização de audiência 
sobre o reajuste da tarifa do 
metrô de Belo Horizonte, por 
solicitação da deputada Ma-
rília Campos (PT). Ela consi-

derou abusivo o aumento de 
R$ 1,80 para R$ 3,40, o que 
representa elevação de 88%. 

A Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria apro-
vou audiência para discutir 
conflitos gerados por supostas 
invasões realizadas pelo Movi-
mento dos Trabalhadores Ru-

rais Sem Terra (MST). O deba-
te será realizado em conjunto 
com a Comissão de Seguran-
ça Pública. Assinam o reque-
rimento os deputados Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB), Fa-
biano Tolentino (PPS), Glaycon 
Franco (PV), João Leite (PSDB) 
e Sargento Rodrigues (PTB).

Morre o ex-deputado Sylo Costa
Morreu ontem, aos 81 anos 
de idade, o ex-deputado es-
tadual e ex-presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Sylo da Silva Costa. O 
velório estava previsto para se 
iniciar na noite de ontem, na 
Capela Memorial do Cemité-
rio Parque da Colina, em Belo 
Horizonte. No mesmo local, 
será realizada a cerimônia de 
cremação, na manhã de hoje.

Sylo Costa era conselhei-
ro aposentado do TCE. Tam-
bém foi advogado e fazen-
deiro. Ele nasceu em Araçuaí 
(Vale do Jequitinhonha), em 
31 de maio de 1936, e for-
mou-se em Direito pela Facul-
dade de Direito do Triângu-
lo Mineiro, em Uberaba, em 
1961. Na Assembleia Legisla-
tiva, foi suplente na 5ª Legis-

latura (1963-1967) e, depois, 
foi eleito seguidamente de-
putado estadual, da 7ª à 10ª 
Legislatura, entre os anos de 
1971 e 1987. Ao longo de sua 
trajetória no Poder Legislati-
vo mineiro, pertenceu à UDN, 
à Arena e ao PDS.

Na sua atuação parla-
mentar, Sylo Costa desta-
cou-se como autor da lei que 
criou a Comissão da Sudene 
e Estímulos Fiscais e por sua 
participação na comissão par-
lamentar de inquérito (CPI) 
que apurou a poluição e o co-
mércio ilegal de diamantes no 
Rio Jequitinhonha. Também 
foi relator da CPI que apurou 
a poluição das águas do Rio 
São Francisco pela Compa-
nhia Mineira de Metais e au-
tor do requerimento que deu 

origem à mensagem governa-
mental que criou o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histó-
rico e Artístico (Iepha).

Em 1994, ele foi nomea-

do conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado pelo gover-
nador Hélio Garcia.  Sylo Costa 
presidiu o TCE 1999 e 2000. Ele 
era pai de dois filhos.

COMISSÕES

MEMÓRIA

Willian Dias

Marcelo Metzker/Arquivo ALMG

PEC que vai ser analisada por comissão especial altera o status das emendas parlamentares

Sylo Costa, quando presidia o Tribunal de Contas do Estado
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Impeachment 1
O deputado Bonifácio  Mourão 
(PSDB) criticou um dos argu-
mentos dos deputados go-
vernistas para contestar a de-
núncia de crime de responsa-
bilidade apresentada contra o 
governador Fernando Pimen-
tel. O argumento é que apenas 
o presidente do Poder Legisla-
tivo mineiro poderia aceitar 
denúncia contra o chefe do 

Poder Executivo, mas não um 
vice -presidente, como ocor-
reu. Bonifácio Mourão afir-
mou que o Regimento Inter-
no da ALMG é claro ao per-
mitir que o presidente seja 
substituído pelos vices, em 
caso de ausência, sem que as 
atribuições do cargo e suas 
funções sejam reduzidas. O 
deputado também classificou 
como uma aberração jurídica 

parecer aprovado pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 49/18, 
por subordinar um manda-
mento constitucional a uma 
lei ordinária. A PEC obriga o 
Estado a respeitar o piso sala-
rial nacional da educação. Em 
aparte, o deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) endossou a 
opinião do colega.

Impeachment 2
O prosseguimento da trami-
tação da denúncia contra o 
governador Fernando Pimen-
tel foi defendido pelo de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB) em seu pronunciamen-
to. O parlamentar disse que 
o governador deve ser afas-
tado do cargo por diversos 
motivos, entre os quais ter 
deixado de repassar recur-

sos devidos aos municípios 
mineiros, relativos ao ICMS e 
ao IPVA. Ele acusou o gover-
nador de ter “dilapidado o 
patrimônio público” quando 
estava à frente do Ministério 
da Indústria e Comércio, no 
governo Dilma Rousseff. Tam-
bém criticou a permanência 
do parcelamento dos salários 
dos servidores mineiros, por 
quase três anos. Lembrou, 

ainda, que o governador en-
frenta denúncias judiciais, 
entre as quais uma por mal-
versação de dinheiro público. 
Em aparte, o deputado Cris-
tiano Silveira (PT) disse que 
o fato de alguém ser denun-
ciado não quer dizer, neces-
sariamente, que essa pessoa 
seja culpada, e que por isso é 
necessário ter cuidado ao se 
acusar alguém.

Impeachment 3
Um paralelo entre a possibili-
dade de impeachment do go-
vernador Fernando Pimentel 
e a atuação do ex-governador 
Antonio Anastasia foi traça-
do pelo deputado Cristiano 
Silveira (PT). De acordo com 
o deputado, o ex-governador 
também poderia ter sido im-
pedido por não ter cumprido 
os mínimos constitucionais 

para investimento em saú-
de e educação. Além disso, 
também teria extrapolado 
o limite de suplementação 
orçamentária aprovado pela 
Assembleia Legislativa. “Ele 
suplementou em 18%, mas 
a autorização era para 10%”, 
afirmou. Na avaliação do par-
lamentar, os deputados da 
oposição devem se lembrar  
de que o processo de impea-

chment pode custar caro ao 
Estado. “O golpe que a pre-
sidenta Dilma sofreu trouxe 
consequências danosas para 
o Brasil”, disse. Segundo ele, a 
oposição é incoerente ao co-
brar resultados do governo e, 
ao mesmo tempo, não aceitar 
votar o projeto que permite a 
venda de parte da Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais.Fo
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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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
8 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Ipatinga) – roda de conversas

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)  – debater a situação dos pacientes 

das UPAs de Ribeirão das Neves. Requerimento: deputado Iran Barbosa
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 parecer sobre o PL 4.276/17 (1º turno), do deputado Alen-
car da Silveira Jr., que dispõe sobre a proibição de apreensão de veículo 
pela identificação do não pagamento de imposto

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

pareceres sobre 39 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

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Pitágoras, de Belo 

Horizonte

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

posições da comissão
• 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
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h40

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.685/17 (1º turno), do deputado Durval Ângelo, que autoriza o Exe-
cutivo a doar bem público a Guiricema

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

tar proposições da comissão
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 os impactos do Projeto de Lei Federal 7.419/06, que altera a 
Lei 9.656, de 1998, a qual dispõe sobre planos e seguros privados de 
assistência à saúde. Requerimento: deputado Felipe Attiê

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

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Direito à moradia
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack (8/11) 

– PL 4729/17, que dispõe sobre a proibição da propaganda e da 
publicidade de bebidas alcoólicas no Estado 

 4h15 Palestra – Gestão de processos, de competências e de desempenho 
na administração pública, com Cláudio Medeiros

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – 30 anos da Constituição Federal 
 7h Zás – Carregando a lua, com Grupo Pontapé 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Direito à moradia
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli
 13h Mundo Político 

 13h40 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 Antes do Voto (TRE) – Condutas vedadas aos agentes públicos, 

com Andrea Gouvêa
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – A realidade da educação inclusiva no 

Brasil 
 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 23.848

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)

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 inser-
ção 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)


