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Correção dos dados pode alterar número
Em reunião já realizada entre 
técnicos do TCE e do Poder 
Executivo, com membros da 
Controladoria-Geral do Estado 
(CGE), foi acordado o reenvio 
das informações, inclusive da-
dos mais atualizados, referen-
tes a dezembro de 2017.

Henrique Kleinsorge disse 
que, dos 96 mil casos relativos 
ao governo estadual, 89 mil são 
provenientes da área de edu-
cação. Caso a acumulação seja, 
por exemplo, de dois cargos de 
professor, não há motivo pa-
ra tomar qualquer medida. “A 
correção vai possibilitar chegar 
a um número real”, destacou o 

superintendente do TCE.
Supersalários – Durante a 
reunião, foi aprovado reque-
rimento com solicitação ao 
Procurador -Geral de Justiça 
do Estado de Minas Gerais 
de esclarecimentos sobre va-
lores pagos a integrantes do 
Ministério Público. Segundo 
o deputado Sargento Rodri-
gues, as tabelas de remune-
ração do órgão, referentes ao 
mês de dezembro de 2017, 
trazem pagamentos líquidos 
da ordem de R$ 80 mil a R$ 
100 mil. Também a folha de 
inativos apresenta, de acordo 
com ele, quantias “absurdas”.

O parlamentar disse ain-
da que há duas colunas nas 
planilhas que não são identifi-
cadas de forma específica. Ele 
pede, por meio do requeri-
mento, o detalhamento sobre 
os montantes recebidos pelos 
promotores e procuradores. 
“Essas distorções precisam 
ser explicadas”, ressaltou.

Os deputados João Lei-
te (PSDB), Bonifácio Mourão 
(PSDB) e Arnaldo Silva (DEM) 
também defenderam tam-
bém a apuração dos salários 
pagos aos membros do Minis-
tério Público. Eles ainda enfa-
tizaram a importância da fis-

calização exercida pelo TCE. 
Movimentos – Representantes 
do Patriotas, do Movimento 
Vem Pra Rua Minas e do Movi-
mento Brasil Livre participaram 
da reunião e fizeram críticas 
ao pagamento de salários a 
servidores públicos acima do 
teto constitucional. Para eles, 
o Estado está inchado e reple-
to de cargos políticos que não 
atenderiam ao interesse da co-
letividade. Eles também defen-
deram a atuação da sociedade 
civil para fazer o controle social 
do governo, não permitindo 
que o serviço público seja pro-
vedor de “mordomias”.

Poder Executivo tem até o fim deste
mês para esclarecer acúmulo de cargos

O governo do Estado tem até 
o dia 31 de maio para enviar 
dados atualizados sobre sua 
folha de pagamento. Esse foi 
o prazo dado pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
para que sejam esclarecidos 
os acúmulos de cargos, de 
forma ilegal, por agentes pú-
blicos. A lista que apontou a 
existência de quase 100 mil 
casos de acumulação irre-
gular é de janeiro de 2015 e 
motivou a realização de au-
diência da Comissão de Ad-
ministração Pública ontem.

Durante a reunião, o su-
perintendente do Contro-
le Externo do TCE, Henri-
que Kleinsorge, respondeu 
questionamentos do depu-
tado Sargento Rodrigues 
(PTB), que solicitou a au-
diência. Segundo Henrique, 
o tribunal verificou a exis-
tência de mais de um cargo 
vinculado ao mesmo CPF e o 
pagamento de salário a ser-
vidores falecidos.

Os resultados da checa-
gem de 1,6 milhão de CPFs 
demonstraram que, só no Po-
der Executivo, 96 mil servi-

dores acumulam cargos pú-
blicos. Dos 184 casos de pa-
gamentos a servidores faleci-
dos, 102 já foram confirma-
dos pelos próprios municí-
pios. As ocorrências identifi-
cadas pela “malha eletrôni-
ca” do TCE podem motivar a 

abertura de sindicâncias, en-
tre outras providências.

A Constituição Federal 
prevê restrições para o acú-
mulo de cargos no poder pú-
blico. É permitida a acumu-
lação remunerada de cargos 
públicos apenas nos casos de 

dois cargos de professores, 
um cargo de professor e ou-
tro técnico ou científico e dois 
cargos ou empregos privati-
vos de profissionais da saúde. 
Mesmo para esses, é preciso 
observar o limite estabeleci-
do para a carga horária.

Comissão de Administração discutiu lista segundo a qual há 96 mil casos de acumulação irregular

Daniel Protzner
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ALMG homenageia Comida di Buteco
A Assembleia Legislativa ho-
menageou, em Reunião Es-
pecial de Plenário na noite de 
segunda-feira (21), o concur-
so Comida di Buteco, criado 
em Belo Horizonte e presente, 
atualmente, em 21 cidades 
de todas as regiões do País. O 
requerimento de homenagem 
teve como primeiro signatário 
o deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV) e foi assinado por 
outros 25 parlamentares.

“O boteco representa a 
genuinidade mineira na sua 
forma descontraída de ser. 
Não poderia ser mais apro-
priado, portanto, que nasces-

se aqui, há 19 anos, o maior 
concurso de comida de bote-
co do País. Essa homenagem 
não vem de mim ou do meu 
mandato, mas de Minas Ge-
rais, por meio desta Casa, que 
representa os mineiros”, afir-
mou Agostinho Patrus Filho.

O deputado entregou pla-
ca comemorativa a Maria Eu-
lália Araújo, Flávia Rocha e 
Ronaldo Perri, organizadores 
do concurso.

Dez bares de Belo Hori-
zonte participaram do Comi-
da di Buteco na primeira edi-
ção, em 2000. Atualmente, 
são 50, só na capital mineira.

Ricardo Barbosa
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Preocupada com criminalidade, cidade de
Presidente Bernardes pede mais policiais

Autoridades locais de Pre-
sidente Bernardes (Zona da 
Mata) reivindicaram ontem o 
aumento do efetivo da Polícia 
Militar na cidade, em audiên-
cia da Comissão de Segurança 
Pública. O objetivo foi deba-
ter o combate à criminalida-
de no município, seja na área 
rural, seja na urbana.

O chefe do Departamen-
to de Agropecuária e Meio 
Ambiente da Prefeitura, An-
dré Carneiro, disse que a Po-
lícia Militar tem poucos poli-
ciais e viaturas à sua disposi-
ção na cidade. A população 
de Presidente Bernardes é de 
5 mil habitantes, dos quais 

70% vivem na zona rural. Ain-
da segundo ele, o tráfico de 
drogas e a proximidade com 
cidades maiores, como Viço-
sa e Ubá, têm contribuído pa-
ra o aumento da violência.

“Vivíamos em um local 
tranquilo e hoje convivemos 
com invasões de casas na zo-
na rural e assaltos ao comér-
cio na cidade”, afirmou An-
dré. Ele defendeu um aumen-
to do efetivo da polícia e do 
número de viaturas.

O vereador Welington 
Araújo disse que o efetivo lo-
cal da PM é de seis agentes. 
Segundo o também vereador 
Dante de Assis Vidigal, a dele-

gacia da Polícia Civil mais pró-
xima está na cidade de Piran-
ga, a 22 quilômetros de Presi-
dente Bernardes.

Os deputados criticaram 
a falta de recursos para as Po-
lícias Militar e Civil e de repas-
ses para os municípios. O pre-
sidente da comissão e um dos 
autores do requerimento de 
audiência, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), afirmou que 
os dados oficiais do governo 
mostram que foram retirados, 
em dois anos, R$ 230 milhões 
do custeio da Polícia Militar e 
R$ 70 milhões da Polícia Civil. 
Além disso, em três anos, cer-
ca de 7 mil policiais teriam se 
aposentado. Para ele, esses 
dados mostram a situação de 
abandono da segurança pú-
blica em Minas Gerais.

Outro autor do requeri-
mento, o deputado João Lei-
te (PSDB), criticou os dados 
do relatório de segurança do 
Estado, que apontaria uma 
redução dos índices de cri-
minalidade. Segundo ele, es-
sa redução só acontece devi-
do a uma subnotificação dos 
crimes. “Os números do go-
vernador dizem que não há 
violência em Minas Gerais, 

mas isso não corresponde à 
realidade”, afirmou. João Lei-
te ainda criticou a falta de re-
passes financeiros do Estado 
para os municípios, o que es-
taria agravando a situação da 
segurança pública no interior.

O deputado Roberto An-
drade (PSB) falou sobre da-
dos do Ministério da Saúde 
que indicam um aumento do 
número de mortes por cau-
sas violentas nas cidades pe-
quenas. Para ele, a Polícia Mi-
litar não tem efetivo suficien-
te em municípios do interior. 

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) lembrou a 
importância da renda gerada 
pelos produtores rurais para o 
País e criticou a falta de recur-
sos destinados em Minas Ge-
rais para o campo. Para ele, mo-
rar nas áreas rurais se tornou 
muito perigoso, sendo o produ-
tor vítima de diversos crimes, 
como roubos e assassinatos.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) apontou que a 
situação está tão grave que a 
segurança pública se tornou 
uma das principais preocupa-
ções da população. Para ele, o 
sistema de segurança pública 
em Minas Gerais está falido.

Guilherme Bergamini

Comissão debateu segurança em município da Zona da Mata

REUNIÃO ESPECIAL
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Comissão das Mulheres propõe mudanças 
em resolução sobre crimes de intolerância
A formação de um grupo de 
trabalho para sugerir altera-
ções em resolução que reorga-
niza a estrutura da Polícia Civil 
de Minas Gerais foi anunciada 
ontem, durante visita da Co-
missão Extraordinária das Mu-
lheres à sede da instituição.

O objetivo da visita foi 
discutir a Resolução 8.004, 
de 2018, assinada no dia 14 
de maio deste ano, diante do 
temor de que as delegacias 
especializadas de mulheres 
fiquem ainda mais sobrecar-
regadas do que já estariam, 
passando a atender também 
a demandas de idosos e defi-
cientes, crimes sexuais, racis-
mo, xenofobia, LGBTfobia e 
outros tipos de intolerância.

Contudo, representantes 
da Polícia Civil garantiram que 
o acréscimo de demandas nas 
delegacias de mulheres, como 
prevê a resolução, será restri-
to aos plantões e a situações 
que envolvam violência con-
tra crianças, adolescentes e 
idosas acima de 65 anos. Os 

demais casos mencionados 
serão atendidos pelas res-
pectivas delegacias ou, fora 
do expediente, por aquelas 
de plantão. Uma das mudan-
ças contidas na resolução é 
a criação da Delegacia Espe-
cializada de Investigação de 
Crimes de Racismo, Xenofo-
bia, LGBTfobia e Intolerân-
cias Correlatas.

“Reconhecemos que a re-
solução traz avanços, mas ela 
também traz mais atribuições 
às delegacias de mulheres, sem 
as correspondentes melhorias 
de pessoal e infraestrutura”, 
afirmou a presidenta da comis-
são, deputada Marília Campos 
(PT), que solicitou a visita.

A parlamentar anunciou 
que o objetivo do grupo de 
trabalho é buscar, em con-
junto com a Polícia Civil, ajus-
tes na nova resolução e es-
clarecimentos quanto a itens 
como dimensionamento de 
pessoal na estrutura das de-
legacias. Farão parte, além da 
comissão, entidades e órgãos 

relacionados à Rede Estadual 
de Enfrentamento à Violên-
cia contra a Mulher.

O chefe da Polícia Civil, 
delegado João Octacílio Sil-
va Neto, afirmou que a situa-
ção financeira do Estado é di-
fícil, mas colocou o reforço de 
pessoal nas delegacias como 
prioridade. O assessor de Pla-
nejamento Institucional, Gui-
lherme Santel, disse que o 

texto da resolução não é fe-
chado a mudanças.

Isabel Araújo Rodrigues, 
coordenadora de Políticas de 
Prevenção à Violência Domés-
tica da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil em Minas (OAB-
-MG), defendeu a melhoria 
do acolhimento das mulheres 
nas delegacias, até mesmo 
para que a produção de pro-
vas não seja comprometida.

Deficientes auditivos pedem intérpretes

A presença de intérpretes 
da Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras) em órgãos pú-
blicos na cidade de Itabira 
(Região Central) foi uma das 
reivindicações apresentadas 
ontem, em reunião da Co-
missão de Defesa dos Direi-

tos da Pessoa com Deficiên-
cia. A audiência contou com 
a presença de membros da 
Associação de Pais e Amigos 
do Surdo de Itabira (Apasita).

Autor do requerimento 
de reunião, o deputado Nozi-
nho (PDT) relatou que o que 

motivou seu pedido foi uma 
visita à cidade, na qual rece-
beu diversas demandas dos 
membros da associação. 

A presidenta da Apasita, 
Enilza Soarez Gregório, alegou 
que Itabira possui um núme-
ro grande de pessoas jovens 
com deficiência auditiva e 
que a associação surgiu a par-
tir das necessidades delas. “A 
acessibilidade é zero nos ór-
gãos públicos da cidade. Não 
temos sede própria, nossos 
intérpretes são voluntários. E 
quando um dos nossos preci-
sa ir a um órgão público, leva 
nosso intérprete”, disse.

Apesar disso, a sede do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) em Itabi-
ra não admite a presença 
de intérpretes da instituição, 
quando membros da Apasita 
realizam exames para obten-
ção da carteira de motorista. 

O diretor da Apasita, Sa-
muel Dreyfus de Oliveira, pe-
diu também mais intérpretes 
nas escolas. 

O presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, de-
putado Duarte Bechir (PSD), 
lembrou que a Lei 10.379, 
de 1991, que reconheceu ofi-
cialmente em Minas a lingua-
gem de sinais como meio de 
comunicação, já prevê a pre-
sença de profissionais pa-
ra atender pessoas com de-
ficiência auditiva nos órgãos 
públicos. O que estaria fal-
tando é o cumprimento efe-
tivo da medida. 

O deputado Duarte Be-
chir disse também que a co-
missão vai pedir informações 
ao Detran sobre os exames 
em pessoas com deficiência 
auditiva, sobretudo no inte-
rior do Estado.

Deputada Marília Campos discutiu conteúdo de resolução durante visita

Falta de acessibilidade em órgãos públicos foi tema de audiência

Clarissa Barçante

Sarah Torres

COMISSÕES
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Comissão cobra fiscalização de cursos de
graduação a distância na área de saúde

A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia vai levar 
ao Ministério da Educação 
(MEC) as preocupações e as 
cobranças do Estado sobre a 
graduação em cursos da área 
de saúde por meio da edu-
cação a distância (EAD). Em 
mais um debate sobre o tema 
na ALMG, ontem, ficou claro 
que o principal problema não 
são as regras do ensino a dis-
tância, mas a falta de fisca-
lização do MEC. Isso estaria 
levando, inclusive, à oferta 
de cursos 100% a distância na 
área de saúde, o que é veda-
do pela legislação.

Nesse sentido, um requeri-
mento anunciado pelo deputa-
do Antônio Jorge (PPS) e apoia-
do por Ivair Nogueira (PMDB), 
autor da solicitação de audiên-
cia, propõe, ainda, uma provo-
cação ao Ministério Público pa-
ra exigir a fiscalização.

Parte dos problemas da 
EAD na saúde foram relata-
dos pelo vice-presidente do 
Conselho Regional de Far-
mácia (CRF), Alisson Bran-
dão Ferreira. Entre eles, es-
tá a existência de 231 sedes 
de instituições de ensino a 
distância e 11.688 polos pa-
ra atividades presenciais não 
supervisionados.

Segundo Alisson, a Porta-
ria Normativa 11, de 2017, do 
MEC, prevê até mesmo polos 
no exterior. E possibilita a fisca-
lização apenas na sede na ins-
tituição. “Já tivemos polos de 

enfermagem com endereços 
em açougue e padaria. Como 
não fiscalizar?”, questionou.

Álida Murta Andrade, vice-
-presidente do Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional de Minas 
(Crefito), acrescentou que há 
instituições com até mil polos 
presenciais. “É preocupante. 
Como atender mil polos, com 
o número crescente de alu-
nos?”, indagou.

A ampliação vertiginosa 
da EAD também foi enfatizada 
pelos representantes do CRF e 
do Crefito, com vários dados 
coletados durante um fórum 
de presidentes de conselhos 

da área de saúde, realizado 
em abril, em Belo Horizonte.

Entre junho e dezembro 
de 2017, por exemplo, as va-
gas para Fisioterapia saltaram 
de 6.020 para 58 mil, um cres-
cimento de mais de 860%. A 
média de todos os cursos foi 
de 141% no ano. Já entre fe-
vereiro de 2017 e março de 
2018, houve alta de 3.628% 
nas vagas para Biomedicina.

O discurso das entida-
des também foi semelhante, 
no sentido de que sejam res-
peitados os pilares da educa-
ção, que são “conhecer, fazer 
e aplicar”, e as necessidades 
específicas da saúde, como 

atendimento humanizado e 
inserção no Sistema Único de 
Saúde (SUS). “O risco é para a 
sociedade, que será cobaia”, 
declarou Alisson.

Outro aspecto da EAD res-
saltado na audiência foi seu fo-
co no lucro. “É a mercantiliza-
ção, disfarçada de inclusão so-
cial”, afirmou Álida Andrade. 

Simão Marinho, presiden-
te da Câmara de Ensino Su-
perior de Educação do Con-
selho Estadual de Educação, 
salientou, ainda, a deficiên-
cia na formação de professo-
res. “Eles são levados a atuar 
a distância sem treinamento”, 
afirmou. 

COMISSÕES

Willian Dias

Números apresentados na audiência mostram crescimento vertiginoso do ensino a distância na saúde

Entidade diz que legislação é adequada
Na defesa da EAD, o diretor da 
Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância (Abed), Lu-
ciano Sathler Guimarães, afir-
mou que a legislação brasilei-
ra é adequada e não permite 
a formação 100% a distância. 
Assim, as denúncias trazidas 
pelos conselhos estariam li-
gadas à atuação irregular de 
alguma instituição e à falta de 
fiscalização por parte do MEC.

Segundo Luciano, o País 

tem 1,8 milhão de alunos de 
EAD, que realizam prova de 
avaliação ao final do curso, 
com resultados semelhantes 
aos alunos de cursos presen-
ciais. Ainda de acordo com 
ele, a grande demanda pe-
los cursos a distância tem re-
lação com o tempo e o ritmo 
flexíveis e com o custo acessí-
vel. Mas reflete também a di-
ficuldade de acesso à educa-
ção superior de qualidade. 

Complexidade – Para o de-
putado Ivair Nogueira, as 
entidades de classe estão 
buscando apoio do Legislati-
vo em todo o País justamente 
pela complexidade da ques-
tão, buscando equilibrar a 
democratização possibilitada 
pela EAD com a qualidade ne-
cessária aos cursos de saúde. 

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB), presidenta da co-
missão, mostrou-se preocu-

pada com a formação na área 
da saúde. “Se falta a prática 
de lidar com o paciente, co-
mo o curso vai gerar bons 
profissionais?”, indagou. 

Já Antônio Jorge reforçou 
o distanciamento entre a lei e 
a fiscalização, que permite a 
“ação criminosa” de algumas 
instituições de EAD. “Isso traz 
riscos para a sociedade. E os 
alunos também estão sendo 
enganados”, frisou. 
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Projeto concede título de Capital 
da Cerveja Artesanal a Nova Lima

Nova Lima poderá tornar-se 
Capital Estadual da Cerveja 
Artesanal. É o que propõe o 
Projeto de Lei (PL) 4.064/17, 
do deputado Fred Costa (PEN), 
o qual recebeu, ontem, pare-
cer de 1º turno favorável da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. A matéria está 
pronta para ir a Plenário. 

A proposição teve como 
relator o deputado Ivair No-
gueira (PMDB), que manteve 
o texto original.
Vacina – Outras comissões se 
reuniram para votar reque-
rimentos. Na Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria, 

foi aprovada audiência sobre 
adequações em normas de 
controle da brucelose e da 
tuberculose nos animais que 
participam de leilões. O autor 
é o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB). 

Na Comissão de Partici-
pação Popular, foi aprovado, 
entre outros, requerimento 
de audiência sobre o aumen-
to das tarifas do metrô de 
Belo Horizonte, a ser realiza-
da na Estação Central. A re-
união foi solicitada pela de-
putada Marília Campos e pe-
lo deputado Rogério Correia, 
ambos do PT. Proposição foi analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico

Ricardo Barbosa
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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)

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)

ORADORES

Caminhoneiros
O deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB) manifestou 
seu apoio aos protestos de 
caminhoneiros em todo o 
País contra o aumento do pre-
ço do óleo diesel. Segundo o 
deputado, o diesel teve uma 
variação positiva de 8% neste 
ano, índice bem superior à in-
flação registrada no período. 
Ele também criticou a alta da 

gasolina, que, de acordo com 
o parlamentar, sofreu 11 rea-
justes apenas nos últimos 16 
dias. Celinho do Sinttrocel de-
fendeu que o governo federal 
atue diretamente para con-
trolar o preço dos combustí-
veis, em vez de vinculá-lo à 
variação do petróleo no mer-
cado internacional. “O setor 
de transportes não pode as-
sumir os problemas da Petro-

bras”, salientou. O deputado 
também eximiu o governador 
Fernando Pimentel de qual-
quer responsabilidade sobre 
o aumento do diesel, ao afir-
mar que não houve mudança 
na alíquota do ICMS sobre o 
produto em Minas. O impac-
to da majoração do imposto 
sobre a gasolina, por sua vez, 
foi mínimo, segundo Celinho 
do Sinttrocel.G
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

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

dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Nossa Sra. das Dores, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater as ameaças so-
fridas por defensores de direitos humanos e medidas para sua proteção. 
Requerimento: deputado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 699/15 (1º turno), do deputado Celinho 
do Sinttrocel, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município 
de Dionísio

• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho II) – eleger presidente e vice
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 
pareceres sobre 32 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)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.696/15 (turno único), do 
deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a criação do prêmio Município 
Amigo do Idoso

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

tar proposições que dispensam Plenário
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) – 
discutir e votar proposições da comissão

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

dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita à Casa de 

Bebês, para conhecer instituição de acolhimento que abriga filhos de mu-
lheres com vulnerabilidades. Requerimento: deputada Marília Campos

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Segunda Musical – pianista Jordan Alexander
 0h30 Zás – Coletivo Multidanças: “EnCOMtro”
 1h Panorama – Luta antimanicomial
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(21/3/2018) – debate as políticas de promoção da participação 
comunitária e familiar das pessoas com síndrome de Down

 5h Assembleia Debate (reprise) – Redistribuição do ICMS em 
tempos de crise

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito urbanístico
 7h Zás – Coletivo Multidanças: “EnCOMtro”
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise)  – Luta antimanicomial
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder  – artista plástica Yara Tupynambá

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13H40 Diálogos Possíveis: Público e privado – educação
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra: Voto obrigatório ou facultativo, com Edilene Lobo e 

Reginaldo Gomes
 21h Assembleia Debate (reprise) – 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)

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


