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Plenário mantém veto do governador
O Plenário manteve, em vota-
ção na Reunião Ordinária de 
ontem, o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 23.871, que 
institui as carreiras de técnico 
e analista da Defensoria Pú-
blica. A votação foi possível 
após acordo celebrado mais 
cedo, na reunião do presi-
dente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), 
com o Colégio de Líderes e os 
demais membros da Mesa.

A comissão especial ins-
tituída para analisar o ve-
to perdeu o prazo para emi-
tir parecer. Com isso, o líder 
do Governo, deputado Dur-

val Ângelo (PT), foi designado 
relator no Plenário, opinando 
pela manutenção do veto.

A Proposição de Lei 23.871 
é oriunda do Projeto de Lei (PL) 
4.048/17, da Defensoria Públi-
ca. O trecho sancionado deu 
origem à Lei 22.790, de 2017, 
que institui o plano de carrei-
ra dos servidores do órgão. O 
veto incidiu sobre o artigo 25, 
que criava duas funções gratifi-
cadas especiais, privativas dos 
defensores com atuação na re-
presentação da Defensoria Pú-
blica Estadual em Brasília. 

Na justificativa do veto, o 
governador Fernando Pimen-

tel disse que o valor elevaria 
o gasto mensal do Poder Exe-
cutivo com despesas de pes-
soal, limitado pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.
Celulares – Na mesma reu-
nião foi lido o parecer sobre 
o Veto Total à Proposição de 
Lei 23.761, que modifica a Lei 
14.486, de 2002, a qual disci-
plina o uso de celulares em 
salas de aula, teatros, cine-
mas e igrejas. A proposição 
se originou do PL 770/15, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB). Novamente Durval Ân-
gelo foi designado relator no 
Plenário e opinou pela derru-

bada do veto, mas não houve 
quórum para votação.

Segundo o governador, a 
matéria, ao limitar o uso dos 
dispositivos, poderia desesta-
bilizar o ambiente escolar, re-
vestindo-se inclusive de auto-
ritarismo. E, nos eventos cultu-
rais, o uso de dispositivos ele-
trônicos pode ser até solicitado 
para interação com o espetá-
culo. Contudo, segundo o rela-
tor, o conteúdo da proposição 
visa flexibilizar a Lei 14.486, to-
mando-a mais razoável, e, em 
certa medida, validar condu-
tas que já ocorrem em espaços 
educacionais e culturais. 

Presidente destaca papel da ALMG no 
enfrentamento da crise dos combustíveis

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), desta-
cou ontem o papel do Parla-
mento mineiro no debate e 
no enfrentamento da crise 
provocada pela paralisação 
dos caminhoneiros. Ele disse, 
também, que todas as casas 
legislativas brasileiras preci-
sam se manter vigilantes, nes-
te momento, e acompanhar 
de perto os desdobramentos 
da situação. As declarações 
foram dadas em entrevista 
à imprensa, após reunião do 
presidente com o Colégio de 
Líderes e os demais integran-
tes da Mesa da ALMG. 

Adalclever Lopes aprovei-
tou para assegurar o funcio-
namento regular da Assem-
bleia Legislativa e lembrou 
que a Casa já discute a crise 
dos combustíveis. Ontem, a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria debateu o im-
pacto sobre o meio rural. Ho-
je, a Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social faz audiência sobre os 
reflexos da política de preços 

da Petrobras na economia.
Após a reunião com o pre-

sidente, o líder do Governo na 
Assembleia, deputado Durval 
Ângelo (PT), disse que o Par-
lamento mineiro deve pensar 
alternativas de conciliação e 

retomada da normalidade.
Durval Ângelo acrescen-

tou que o Governo de Mi-
nas já reduziu a alíquota do 
ICMS sobre o óleo diesel pa-
ra o transporte coletivo em 
2017 e pode fazer novas re-

duções. “Talvez o governa-
dor antecipe a medida, que 
estava planejada, a princí-
pio, para dezembro deste 
ano”, afirmou. Leia mais so-
bre a crise dos combustíveis 
nas páginas 4 e 5

Presidente da Assembleia reuniu-se com Colégio de Líderes e demais integrantes da Mesa

Clarissa Barçante
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Revista de pessoas transgêneros gera 
insatisfação em agentes socioeducativos

Mudanças na revista de adoles-
centes transgêneros interna-
dos no sistema socioeducativo 
têm provocado insatisfação 
entre os agentes. O assunto 
foi tratado em reunião da Co-
missão de Segurança Pública, 
ontem. Apesar da presença de 
muitos servidores, a audiência 
pública que abordaria o pro-
blema foi adiada, em função 
da ausência de representantes 
do governo do Estado.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), disse que os convi-
dados do Poder Executivo ale-
garam não poder comparecer 
por causa do ponto facultativo 
decretado em decorrência da 
crise dos combustíveis.

Apesar disso, o parlamen-
tar abriu o microfone para ou-
vir agentes socioeducativos, 
como Aline Andrade Rodri-
gues. Ela disse que a categoria 
não tem preconceito contra 
os adolescentes transgêneros. 
“Na unidade em que eu traba-
lho, feminina, recebemos três 
travestis. Elas usam roupas fe-
mininas, são chamadas por 
nomes sociais, tudo. Apenas a 
revista é um problema”, disse.

Resolução de abril des-
te ano teria determinado que 
as agentes femininas seriam 
as responsáveis por realizar 
a chamada “revista minucio-
sa” nas mulheres transgêne-
ros. Esse tipo de verificação 
exige que a pessoa retire to-
das as roupas e tenha suas 
partes íntimas verificadas pa-

ra garantir que nenhum item 
proibido, como drogas, seja 
transportado.

Segundo Aline Rodrigues, 
isso deveria ser feito de acor-
do com a genitália de quem é 
revistado, não de acordo com 
o gênero com o qual cada um 
se identifica. As agentes femi-
ninas estariam, segundo ela, 
se sentindo constrangidas ao 
realizar o procedimento em 
pessoas que têm o órgão se-
xual masculino.

Além disso, ela avaliou 
que o fato coloca em risco a 
integridade física da agen-
te, uma vez que as mulheres 
transgêneros tendem a ser 

mais fortes fisicamente.
Segundo ela, as servido-

ras que têm se negado a obe-
decer estão sendo coagidas e 
ameaçadas pelos superiores. 

O presidente do Sindi-
cato dos Servidores Públi-
cos do Sistema Socioeducati-
vo, Alex Batista Gomes, tam-
bém se pronunciou contraria-
mente à medida. Ele afirmou 
que adolescentes transgêne-
ros estariam sendo transfe-
ridos de outros estados para 
Minas Gerais desde que o re-
gulamento entrou em vigor.

Os deputados Sargento 
Rodrigues, Cabo Júlio  (PMDB) 
e João Leite (PSDB) também 

se mostraram contrários à 
medida, considerando legíti-
ma a reivindicação dos servi-
dores. Os três assinaram re-
querimento para a realização 
de nova reunião sobre o as-
sunto, aprovado ontem.

Representantes de movi-
mentos sociais ligados às cau-
sas da juventude e das pes-
soas LGBTIQ também esta-
vam na ALMG e reclamaram 
por não terem sido ouvidos 
durante a reunião. Segundo 
eles, a resolução em questão 
foi amplamente discutida e é 
essencial para garantir o res-
peito à identidade de gêne-
ro no sistema socioeducativo.

Comissão monitora propostas do PPAG
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem seis 
requerimentos de audiência 
pública para monitorar os 
desdobra mentos das pro-
postas de ação legislativa 
(PLEs) resultantes da discus-
são participativa do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016 – 2019 
para o exercício de 2018. Os 
requerimentos são do presi-

dente da comissão, deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

Essas PLEs tratam das se-
guintes temáticas: água, agri-
cultura familiar, educação e 
cultura, segurança pública e 
infraestrutura e logística, saú-
de e proteção social e desen-
volvimento produtivo, cientí-
fico e tecnológico.
Educação – Outras comissões 
aprovaram a realização de 

audiências. A Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia quer ouvir o secretário de 
Estado de Educação, Wieland 
Silberschneider, sobre a con-
tratação de serviços de capa-
citação. A solicitação é da de-
putada Ione Pinheiro (DEM).

O projeto social Muralha 
da Esperança, do goleiro Vic-
tor, do Atlético, será tema de 
audiência da Comissão de Es-

porte, Lazer e Juventude, a 
pedido do deputado Ulysses 
Gomes (PT).

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) teve aprovado re-
querimento na Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência para de-
bater a disponibilização de in-
térprete de Libras para candi-
dato à carteira de motorista 
com deficiência auditiva.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança aprovou novo debate sobre o assunto, por causa da ausência do Executivo
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Participantes de audiência pública
defendem legalização de jogos de azar

A regulamentação de cassi-
nos, bingos e do jogo do bicho 
recebeu o apoio de deputa-
dos e representantes do setor, 
ontem. Eles se reuniram em 
audiência pública da Comis-
são de Desenvolvimento Eco-
nômico, por ocasião do lan-
çamento do livro A teoria das 
probabilidades no jogo, ciên-
cias e políticas públicas, orga-
nizado pelo economista Luiz 
Carlos Prestes Filho. A obra 
reúne textos de diversos au-
tores, que procuram abordar 
os diferentes aspectos que 
envolvem a questão. Como o 
nome indica, o editor do livro 
é filho do principal líder comu-
nista da história brasileira.

Assim como ele, a proi-
bição dos jogos de azar tam-
bém carrega um passado po-
lítico, segundo Prestes Filho, 
ancorada em normas retró-
gradas como a Lei de Contra-
venções Penais, de 1941, e os 
Decretos-Lei 9.215, de 1946, 
e 504, de 1967.

De acordo com o econo-
mista, a Lei de Contravenções 
Penais reprimia esse tipo de 
jogo com o intuito de bene-
ficiar amigos lotéricos de Ge-
túlio Vargas, personagem 
também envolvido no Decre-
to-Lei 9.215, editado por Eu-
rico Gaspar Dutra, que proi-
biu a prática de jogos em to-
do o território nacional.

Isso porque, conforme re-
latou Prestes Filho, por trás da 
norma estava o interesse do 
então presidente de asfixiar 
economicamente seus rivais 

políticos, uma vez que o ir-
mão de Getúlio, Benjamin, era 
sócio de cassinos, e o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) era 
apoiado por bicheiros do Rio 
de Janeiro e de São Paulo.

O Decreto-Lei 504, por 
sua vez, que entrou em vigor 
durante o governo do presi-
dente Castelo Branco, incluiu 
os jogos como atividades de 
ameaça à segurança nacio-
nal, apesar de regulamentar 
a loteria federal.
Turismo – Para questionar 
esse histórico de repressão 
aos jogos de azar, Prestes Fi-
lho argumentou que o setor 
pode fortalecer o turismo 

e retomar atividades tradi-
cionais, como a exploração 
de cassinos no Circuito das 
Águas, em Minas Gerais.

Como exemplos do de-
senvolvimento que a econo-
mia voltada para o turismo 
pode trazer, ele citou o cres-
cimento de cidades como Las 
Vegas (EUA) e Macau (China), 
que recebem visitantes inte-
ressados não apenas no jo-
go, mas também no entrete-
nimento associado à prática.

Outro aspecto criticado 
pelo economista é a ideia de 
que cassinos e bingos seriam 
empreendimentos propícios 
à lavagem de dinheiro. Além 

de afirmar que existem me-
canismos estruturados para 
fiscalizar a indústria dos jo-
gos, ele ressaltou que escân-
dalos de corrupção recentes, 
como o Mensalão e o da Pe-
trobras, mostram que os ato-
res do sistema financeiro não 
precisam do setor para criar 
esquemas fraudulentos.

“A quem interessa lavar 
dinheiro com o jogo se a sua 
carga tributária é uma das 
maiores do mundo?”, ponde-
rou Faiçal Assrauy, diretor ju-
rídico da Associação Brasileira 
de Bingos, Cassinos e Similares 
(Abrabincs), em defesa do po-
sicionamento de Prestes Filho.

Lançamento de livro organizado por Luiz Carlos Prestes Filho (à esquerda) motivou reunião 

Willian Dias

COMISSÕES

Deputados destacam importância econômica
Também favoráveis à liberação 
dos jogos de azar, os deputa-
dos Roberto Andrade (PSB), 
que solicitou a audiência, e 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) afir-
maram que o turismo relacio-
nado a essa prática é um dos 
principais caminhos para a ge-
ração de emprego e renda na 
sociedade atual. Eles também 
salientaram o potencial de ar-
recadação para o Estado, por 

meio da cobrança de impostos.
Nesse sentido, Alencar da 

Silveira Jr. ressaltou que a prá-
tica é comum em toda a so-
ciedade, de forma clandesti-
na, o que significa que a sua 
proibição é apenas um obstá-
culo para que o poder público 
desfrute dos seus benefícios. 

“É muita hipocrisia. Esse 
dinheiro (dos jogos de azar) se-
ria bem-vindo para amenizar a 

confusão instaurada no País”, 
disse Expedito Júnior. Ele parti-
cipou da audiência na condição 
de representante das pessoas 
que ainda trabalham em esta-
belecimentos de jogos, atual-
mente considerados ilegais.

O 1º-vice-presidente da 
Assembleia, deputado Lafa-
yette de Andrada (PRB), res-
saltou a importância do deba-
te sobre um tema tão relevan-

te, que precisa ser estudado e 
discutido, segundo ele. 
Autógrafos – Após a audiên-
cia, o organizador Luiz Carlos 
Prestes Filho, a diretora da 
Abrabincs Ana Paula Gatti e o 
vice-presidente da Loteria do 
Rio de Janeiro, Paulo Horn, 
esses dois autores de artigos 
do livro, autografaram exem-
plares da obra no Salão de 
Café da Assembleia.
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Paralisação de caminhoneiros provoca
perdas generalizadas na agropecuária

“Catástrofe”, “calamidade”, 
“momento gravíssimo”, “si-
tuação de guerra”, “caos”, 
“população de joelhos”, “efei-
to devastador”. Essas foram 
algumas palavras e expressões 
usadas por representantes do 
setor produtivo para descrever 
a crise gerada pela paralisação 
dos caminhoneiros. Eles parti-
ciparam, ontem, de audiência 
pública da Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria e pe-
diram soluções imediatas para 

a volta à normalidade.
Mesmo com  manifestação 

de apoio à demanda dos ca-
minhoneiros pela redução do 
valor do diesel, os participan-
tes da audiência enfatizaram 
que a hora é de voltar ao tra-
balho. A reunião foi solicita-
da pelos deputados Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), presi-
dente da comissão, e Emidi-
nho Madeira (PSB), com o ob-
jetivo de debater os impactos 
da crise no setor rural. 

Vídeos com descarte de 
leite e de frangos mortos e 
com o sofrimento de outros 
animais por falta de alimen-
tos reforçaram as queixas de 
representantes dos vários se-
tores. Na cadeia do leite, por 
exemplo, 100 milhões de li-
tros já teriam sido descarta-
dos. Os prejuízos chegariam a 
R$ 300 milhões para a indús-
tria e a aproximadamente R$ 
130 milhões para os produto-
res. Celso Moreira, do sindi-

cato que representa os laticí-
nios (Silemg), informou que a 
entidade obteve liminar para 
passar com os caminhões nos 
bloqueios rodoviários, mas os 
motoristas foram ameaçados.

Na suinocultura, os pro-
dutores recorreram à Defesa 
Civil para liberar alguns cami-
nhões. Mas as estimativas da 
Associação Brasileira de Pro-
teína Animal são alarman-
tes: R$ 3 bilhões de prejuízo, 
20 milhões de suínos e um bi-
lhão de aves mortos no País.

Adriana Maugeri, da as-
sociação de silvicultura, afir-
mou que os fornos estão aba-
fados ou desligados, o que 
ameaça 30 mil empregos di-
retos. Ela criticou a ausência 
do setor produtivo no gabine-
te de crise do Estado e o que 
chamou de “passividade” do 
Poder Executivo mineiro.

No setor sucroenergético, 
das 34 usinas do Estado, 20 
estão paralisadas e as demais 
devem parar até amanhã, se-
gundo previsões do sindicato 
da categoria (Siamig). 

Enquanto muitos criticaram 
a atuação da Petrobras, ele afir-
mou que a paridade com os pre-
ços internacionais é o remédio 
para o setor, mas admitiu que a 
dose talvez tenha sido alta, com 
precificação quase diária.

Daniel Protzner

COMISSÕES

Cenário apresentado em audiência pública é de catástrofe nos diversos setores do meio rural

Supermercados podem ficar sem estoques
Representantes de federa-
ções e confederações, como 
Faemg (agricultura), Fiemg 
(indústria) e Ocemg (coopera-
tivas) também deram um pa-
norama dos impactos da crise. 
O vice-presidente da Fiemg, 
Theodomiro Diniz, afirmou 
que a indústria alimentícia 
está parada e os estoques dos 
supermercados devem durar 
somente até hoje.

O setor de transporte 
foi outro a participar da au-
diência. Evaldo de Matos, da 
Fetranscoop (Federação de 
Cooperativas de Transporte), 
afirmou que o recado foi da-

do ao governo e que é hora 
de voltar ao trabalho. Mas 
defendeu o monitoramento 
dos resultados da paralisa-
ção, como o desconto no pre-
ço do diesel.

Geraldo Osmani, taxis-
ta da Coopertramo, solici-
tou à comissão que interce-
da ao gabinete de crise pa-
ra destinar postos específi-
cos para táxis. “Os aplicativos 
de transporte majoraram os 
preços em 100%. Nessa ho-
ra, o táxi pode funcionar até 
como ambulância”, declarou.

Requerimento nesse sen-
tido, dos deputados Antonio 

Carlos Arantes e Fabiano To-
lentino (PPS), foi aprovado. Os 
parlamentares também tive-
ram aprovado requerimento 
que propõe visita de uma co-
missão de representantes do 
agronegócio ao governador.
Benefícios – O deputado Bos-
co (Avante) defendeu que os 
benefícios fiscais sobre com-
bustíveis concedidos pelo go-
verno de Minas para o trans-
porte coletivo de passageiros 
sejam estendidos aos taxistas.

O deputado Antonio Car-
los Arantes cobrou uma ação 
mais efetiva do governo de 
Minas e criticou a ausência 

de representantes do Poder 
Executivo na audiência. Ele 
defendeu, ainda, a redução 
de impostos estaduais sobre 
os combustíveis.

O deputado Fabiano To-
lentino afirmou que o produ-
tor rural passa por dificulda-
des há tempos, trabalhando 
160 dias por ano só para pagar 
impostos. “O governador tam-
bém tem que ceder”, disse, re-
ferindo-se aos impostos esta-
duais sobre o combustível.

O deputado Inácio Fran-
co (PV) criticou o governo fe-
deral por não ter tomado de-
cisões no início da greve.
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Minas e Energia pede redução do ICMS
A Comissão de Minas e Energia 
aprovou, ontem, requerimento 
de providências ao governo esta-
dual no sentido de reduzir o Im-
posto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) que 
incide nos combustíveis. A solici-

tação é dos deputados Bonifácio 
Mourão (PSDB), João Vítor Xavier 
(PSDB) e Thiago Cota (PMDB).

O objetivo dos parlamen-
tares é contribuir para a redu-
ção dos preços dos combus-
tíveis, diante da paralisação 

de protesto dos caminhonei-
ros contra a alta constante do 
óleo diesel. “Ninguém aguen-
ta mais pagar tanto imposto. 
Podemos começar pela dimi-
nuição do ICMS, não só no 
óleo diesel, mas também no 

álcool e na gasolina”, afirmou 
João Vítor Xavier.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Fazenda, a maior 
parte do ICMS arrecadado em 
2017 veio da incidência sobre 
combustíveis e lubrificantes.

COMISSÕES

ORADORES

Combustíveis 1
O deputado Iran Barbosa 
(PMDB) defendeu projeto 
de sua autoria que propõe 
a diminuição da carga tri-
butária. O projeto esta-
belece redução de 3% nas 
alíquotas dos combustíveis 
por 180 dias, com impacto 
de R$ 163 milhões na arre-
cadação anual, mantendo, 
contudo, um crescimento 

arrecadatório projetado 
de mais de R$ 692 milhões 
acima do orçamento anual. 
O parlamentar alegou que, 
de acordo com a Lei Orça-
mentária Anual de 2018, 
o Estado espera arrecadar 
quase R$ 9,5 bilhões com 
o ICMS sobre combustíveis. 
“Apenas até abril já teriam 
sido arrecadados quase R$ 
3,5 bilhões, o que significa 

um aumento de 9,1% acima 
do orçamento projetado de 
2018”, disse. Segundo ele, o 
impacto positivo, acima da 
expectativa orçamentária, 
seria de R$ 856 milhões. 
Trata-se de um programa 
de reestruturação tributária 
e combate à sonegação, já 
aplicado no estado de São 
Paulo e no município de Be-
lo Horizonte, afirmou.

Energia elétrica
As dificuldades vividas por 
300 famílias do assenta-
mento PA Agronorte, no 
Norte do Estado, que há 
anos esperam a instalação 
de rede de energia elétrica 
no local, foram comenta-
das pelo deputado Arlen 
 Santiago (PTB). Segundo o 
parlamentar, a Cemig teria 
prometido instalar a rede 

até junho deste ano, mas 
adiou o projeto para novem-
bro, frustrando os assenta-
dos. O deputado também 
criticou o governo do Esta-
do por supostamente reter 
ambulâncias novas, envia-
das pelo governo federal, 
no ano passado, ao Samu de 
Minas Gerais. “Em vez de fi-
carem parados na garagem, 
os veículos deveriam ser en-

tregues à população”, disse. 
“O governo do Estado não 
honra seus compromissos 
para com a saúde, princi-
palmente na atenção bási-
ca”, protestou o deputado, 
denunciando, ainda, a falta 
de repasse de recursos para 
transporte escolar e a edu-
cação em geral. Ele também 
reivindicou a diminuição da 
carga tributária.

Combustíveis 2
A carga tributária sobre os 
combustíveis pautou o dis-
curso do deputado Sargento 
Rodrigues (PTB). Ele alertou 
para o fato de que a maior 
parte dos impostos sobre o 
produto vai para o Estado 
e  destacou que dos 44% da 
carga tributária sobre a ga-
solina, em Minas, 13% são 
federais e 31% estaduais. 

“É a segunda maior carga 
tributária do País, só per-
dendo para o Acre”, recla-
mou. Conforme o deputa-
do, dos 19,3% de impostos 
pagos pelo álcool, apenas 
3,3% são devidos à União, 
ficando 16% para o Estado. 
Já dos 22,5% dos impostos 
pagos pelo diesel, 7,5% são 
federais e 15% estaduais. 
Segundo Sargento Rodri-

gues, a legislação em vigor 
permite ao governador alte-
rar essa carga: “Basta baixar 
um decreto”. O parlamentar 
também criticou o governo 
por contratar consultoria 
internacional por R$ 3,5 mi-
lhões, a seis meses do fim 
do mandato do governador 
Fernando Pimentel, enquan-
to faltariam recursos para a 
área social.Fo
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
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, te-
atros, cinemas e igrejas. Prosseguimento da votação 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 23.762
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)
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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 da comissão

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

* Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 895/15 (2º turno), do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a Polí-
tica de Prevenção e Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes

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

* Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.876/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe so-
bre 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 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 (Auditório 

José Alencar) – debater os reflexos da política de preços da Petrobras 
na economia e na sociedade. Requerimento: deputado Rogério Correia

* Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
* Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
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) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (26/3/2018) –  

Debate o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de 
Minas Gerais

 4h30 Palestra: Planejamento e orçamento público, com José Raphael 
Olivé

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Aumento do feminicídio
 7h Zás – Desmemória América Latina
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Machismo e violência
 9h Diálogos possíveis – Público e privado: comunicação
 9h05 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – poeta Libério Neves

 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: Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi 

Queiroz
 21h Assembleia Debate (reprise) – Desafios regionais: territórios 

Mata, Vertentes e Caparaó
 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 23.763

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 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 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)


