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Renovação das concessões será discutida 
A Comissão Extraordinária 
Pró ‑Ferrovias Mineiras se‑
rá presidida pelo deputado 
João Leite (PSDB) e terá como 
vice ‑presidente o deputado 
Roberto Andrade (PSB). Os 
demais membros efetivos são 
o deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e as deputadas 
Marília Campos (PT) e Ione Pi‑
nheiro (DEM). Os suplentes 
são os deputados Bonifácio 
Mourão (PSDB), Antônio Jor‑
ge (PPS), Dilzon Melo (PTB), 
Doutor Jean Freire (PT) e Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB).

A decisão da Mesa deter‑
mina que a comissão deve‑

rá realizar, em conjunto com 
as demais comissões perma‑
nentes com as quais tiver in‑
terseção temática, audiên‑
cias públicas, debates públi‑
cos, visitas técnicas e reu‑
niões com convidados. O re‑
latório dessas atividades será 
apresentado à Mesa.

João Leite afirmou que 
Minas está atrasada na dis‑
cussão da renovação das con‑
cessões, processo que já es‑
taria em fase de entendimen‑
tos em São Paulo, por exem‑
plo. “Já que a renovação se‑
rá feita, teremos a oportu‑
nidade de discutir obras im‑

portantes e a ampliação do 
transporte de cargas e de 
passageiros”, frisou.

Em entrevista à imprensa, 
o parlamentar disse que toda 
a malha ferroviária do Estado 
passará, agora, por uma nova 
rodada de concessão, de mais 
30 anos. “Nós vamos chamar 
essas empresas (as conces‑
sionárias) e a ANTT (Agência 
Nacional Transportes Terres‑
tres). Vamos conversar com 
o governo federal. Vamos dis‑
cutir com todos eles como se 
dará essa renovação da con‑
cessão para que Minas tenha 
uma possibilidade de trans‑

portar mais cargas e passagei‑
ros”, reforçou.

O deputado Lafayette 
de Andrada (PRB), 1º‑vice‑
‑presidente da ALMG, salien‑
tou que a comissão terá um 
papel importante nas discus‑
sões em Minas, estado que, 
segundo ele, teve parte do 
patrimônio ferroviário “ani‑
quilado”. “A greve dos cami‑
nhoneiros mostrou a neces‑
sidade de investimento em 
ferrovias. Temos também de 
discutir com as concessioná‑
rias as contrapartidas para 
os municípios”, declarou La‑
fayette de Andrada.

Assembleia Legislativa cria comissão 
extraordinária para debater ferrovias

A Assembleia Legislativa terá 
uma nova comissão tempo‑
rária, destinada a debater o 
transporte ferroviário no Es‑
tado. A Comissão Extraordiná‑
ria Pró‑Ferrovias Mineiras foi 
criada por decisão da Mesa, 
comunicada na Reunião Or‑
dinária de Plenário de ontem.

Ao decidir pela criação da 
comissão, a Mesa considerou 
ser imprescindível o investi‑
mento em infraestrutura para 
a retomada do crescimento 
econômico e, ainda, a neces‑
sidade de superação dos pro‑
blemas de mobilidade e de lo‑
gística, evidenciados pela gre‑
ve dos caminhoneiros.

O contexto de renovação 
antecipada das concessões 
da malha ferroviária, em cur‑
so por iniciativa do governo 
federal, também foi decisivo 
para a instituição da comis‑
são na ALMG. A expectativa é 
que seja possível aprimorar o 
transporte de carga e de pas‑
sageiros por meio da recupe‑
ração e da ampliação da ma‑
lha ferroviária do Estado.

Outros fatores que influen‑
ciaram a decisão foram a exis‑

tência de estrutura ferroviária 
subutilizada ou abandonada 
em diversos pontos de Minas, 
bem como a importância eco‑
nômica, histórica e sociocultu‑
ral desse patrimônio público.

A partir desse cenário, a 
Comissão Extraordinária Pró‑

‑Ferrovias Mineiras deverá, en‑
tão, fomentar debates sobre as 
potencialidades do transporte 
ferroviário de cargas e de pas‑
sageiros e discutir possibilida‑
des de investimento, bem co‑
mo seus impactos. Ela terá, ain‑
da, como finalidade ampliar a 

discussão em torno da renova‑
ção das concessões ferroviárias 
e suas contrapartidas, promo‑
ver ações que visem à recupe‑
ração e à ampliação da malha 
ferroviária do Estado e comba‑
ter o descaso com o patrimônio 
ferroviário de caráter histórico.

Criação da comissão temporária foi anunciada ontem, na Reunião Ordinária de Plenário

Guilherme Dardanhan
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ALMG e governo debatem cronograma de
monitoramento de propostas sobre o PPAG

Em reunião realizada ontem, 
na Cidade Administrativa, a 
Comissão de Participação Po‑
pular da Assembleia Legislativa 
e gestores do governo estadual 
discutiram o cronograma de 
monitoramento das sugestões 
populares apresentadas ao 
planejamento do Estado para 
este ano. O objetivo do moni‑
toramento é verificar o enca‑
minhamento dado pelo Poder 
Executivo às propostas de ação 
legislativa (PLEs) oriundas do 
processo de revisão participati‑
va do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016‑
‑2019 para o exercício de 2018. 

Conforme ficou acerta‑
do, técnicos do Estado e da 
ALMG farão reuniões de tra‑
balho, a serem marcadas na 
semana de 9 a 13 de julho, 
para identificar como está a 
execução de cada uma das 
propostas. Esse levantamen‑
to prévio servirá de subsí‑
dio às audiências públicas de 
monitoramento na comissão, 
que deverão ocorrer entre 
agosto e setembro, com par‑
ticipação popular.

“O objetivo é democrati‑
zar cada vez mais esse proces‑
so de discussão do PPAG”, afir‑
mou o presidente da comis‑

são, deputado Doutor Jean 
Freire (PT), que solicitou a vi‑
sita à sede do governo para 
tratar do monitoramento das 
PLEs. Ele falou a representan‑
tes das Secretarias de Estado 
de Planejamento e Gestão e 
de Governo (Segov).

O parlamentar disse que 
a avaliação de cada PLE antes 
das audiências públicas, con‑
forme definido na visita, será 
importante para identificar se 
a ação proposta foi cumprida 
ou não e, neste caso, por qual 
motivo e quais as perspectivas 
de que venha a ser executada.
Revisões – O PPAG organiza 

os programas e as ações que 
o governo pretende desen‑
volver no período de quatro 
anos, com metas físicas e 
orçamentárias e regiões a se‑
rem beneficiadas. É um plano 
de médio prazo, que passa 
por revisões anuais, para tor‑
ná‑lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

A revisão participativa do 
PPAG para este ano resultou 
em 72 PLEs, que foram cria‑
das a partir de 292 deman‑
das populares. Essas PLEs, 
por sua vez, deram origem a 
76 emendas ao PPAG, a 55 
emendas ao Orçamento e a 
cerca de 200 requerimentos 
ao governo do Estado.

O Projeto de Lei (PL) 
4.665/17, que dispõe sobre 
a revisão do PPAG para 2018, 
foi aprovado em dezembro de 
2017 e se transformou na Lei 
22.942, sancionada pelo gover‑
nador em janeiro deste ano.

As audiências públicas 
de moni toramento que se‑
rão realizadas pela Comissão 
de Participação Popular deve‑
rão ser temáticas e a proposta 
é que abordem as sugestões 
populares apresentadas sobre 
as seguintes temáticas: água, 
agricultura familiar, educação 
e cultura, segurança pública e 
infraestrutura e logística, saú‑
de e proteção social e desen‑
volvimento produtivo, cientí‑
fico e tecnológico. 

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Detalhes do monitoramento foram acertados em visita da Comissão de Participação Popular

PL prevê menos ICMS sobre combustíveis
A Comissão de Desenvol‑

vimento Econômico aprovou 
ontem parecer favorável, em 
1º turno, ao Projeto de Lei 
(PL) 3.807/16, do governador 
Fernando Pimentel. Segun‑
do a atual redação da maté‑
ria,  contida no substitutivo 
nº 2, ela prevê diminuição da 
alíquota do ICMS sobre a ga‑
solina, o etanol, o óleo die‑
sel e o gás natural veicular 
(GNV). Originalmente, a pro‑
posição institui a Taxa de De‑
fesa Sanitária Animal. A ela, 

foram anexadas outras maté‑
rias que alteram a legislação 
tributária do Estado. 

O projeto foi relatado na 
comissão pelo deputado Ro‑
berto Andrade (PSB). Ele aco‑
lheu, no substitutivo nº 2, su‑
gestão de emenda apresen‑
tada pelos deputados Agos‑
tinho Patrus Filho, Glaycon 
Franco, Hely Tarqüínio, Inácio 
Franco e Mário Henrique Cai‑
xa, todos da bancada do PV. A 
emenda sugere que o ICMS in‑
cidente sobre a gasolina passe 

de 31% para 29%; sobre o ál‑
cool, de 16% para 14%; e so‑
bre o gás natural veicular, de 
18% para 12%. O relator ainda 
propõe em seu parecer a que‑
da da alíquota do ICMS sobre 
o óleo diesel de 15% para 12%.

Outra proposta do re‑
lator é a de antecipar a alí‑
quota zero para a cobrança 
do ICMS relativa à aquisição 
de óleo diesel por empresas 
de transporte público de pas‑
sageiros, prevista para en‑
trar em vigor em janeiro de 

2019, como estabelece a Lei 
22.549, de 2017.

Os parlamentares pre‑
sentes à reunião lembraram 
a recente greve realizada pe‑
los caminhoneiros para cri‑
ticar a política de preço de 
combustíveis da Petrobras 
e ressaltar a necessidade de 
redução de impostos sobre 
esses produtos.

A matéria segue agora 
para apreciação da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária.
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Funcionários de instituições financeiras 
são alvos de sequestros no interior

Além das explosões de caixas 
eletrônicos e dos roubos à mão 
armada, as instituições finan‑
ceiras do interior do Estado 
têm sofrido com o sequestro 
dos seus funcionários. Foi essa 
a denúncia feita por represen‑
tantes desse segmento, que 
estiveram ontem na ALMG, em 
audiência da Comissão de Se‑
gurança Pública sobre o assun‑
to. Representantes das forças 
policiais também participaram 
da reunião e falaram sobre as 
ações que têm sido desenvolvi‑
das para resolver o problema.

A parceria com a Polí‑
cia Civil de São Paulo foi um 
dos pontos destacados pe‑
lo superintendente de Inves‑
tigação e Polícia Judiciária da 
Polícia Civil de Minas Gerais, 
Carlos Capistrano. Segundo 
ele, a região que tem enfren‑
tado mais problemas é o Sul 
do Estado, e a razão seria a 
atuação do Primeiro Coman‑
do da Capital (PCC), que tem 
origem em São Paulo. Essa 
organização criminosa tam‑
bém estaria por trás de ata‑
ques registrados nos últimos 
dias em diferentes estados, 
inclusive em Minas Gerais.

Com esse trabalho arti‑
culado, Carlos afirmou que, 
apesar das deficiências em 
estrutura e equipamentos, 
a polícia mineira tem conse‑

guido alguns resultados posi‑
tivos. Um dos destaques, pa‑
ra ele, é a redução em mais 
de 40% das explosões de cai‑
xas eletrônicos de 2017 para 
2018. Entretanto, ele admi‑
tiu que outras modalidades 
de crimes têm aumentado, 
como os sequestros de fun‑
cionários. “Apesar disso, ti‑
vemos muitas investigações e 
prisões. No ano passado, 278 
pessoas foram presas ou con‑

duzidas às delegacias. Neste 
ano, até maio, já foram 133 
pessoas”, disse.

Essas prisões estariam 
sendo acompanhadas, ainda 
segundo o representante da 
Polícia Civil, de apreensões 
de armamentos pesados. Se‑
gundo ele, muitas dessas ar‑
mas são fabricadas fora do 
Brasil. Por isso, ele reforçou 
a necessidade de se fiscali‑
zar melhor a entrada desses 

equipamentos no País.
Nesse sentido, o repre‑

sentante da Polícia Rodoviária 
Federal, Walder Nascimento 
Vieira, afirmou que a corpo‑
ração tem feito investimen‑
tos maciços em tecnologia e 
inteligência para mapear as 
rotas utilizadas pelos crimino‑
sos. Ainda de acordo com ele, 
as informações têm sido com‑
partilhadas com outras insti‑
tuições de segurança.

Comissão discutiu a ocorrência de crimes em bancos e cooperativas de crédito no interior do Estado 

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Segurança privada é insuficiente
Os representantes de institui‑
ções financeiras que partici‑
param da reunião ressaltaram 
que o aumento do número de 
sequestros tem dificultado a 
contratação de funcionários 
nos municípios menores. O 
diretor superintendente do 
Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob)/
Central Crediminas, Édson Ro‑
cha Justino, ressaltou que as 
ações são orquestradas e que 
os integrantes das quadrilhas 
atuam fortemente armados.

Ele se disse indignado 
com a sugestão que tem re‑

cebido de várias pessoas de 
melhorar a segurança priva‑
da. “Se um batalhão inteiro da 
Polícia Militar não consegue 
fazer frente aos bandidos, co‑
mo um guardinha de plantão 
vai fazer?”, questionou. Para 
ele, o problema é de seguran‑
ça pública, e não privada. 

O deputado Sargento Ro‑
drigues (PTB), presidente da 
comissão, afirmou que o pro‑
blema tem crescido em Minas 
Gerais em função da redução 
dos orçamentos das Polícias Ci‑
vil e Militar. Ele defendeu a au‑
tonomia financeira dessas ins‑

tituições e disse que é preciso 
acabar com a ingerência políti‑
ca, feita muitas vezes, segundo 
o parlamentar, com frequentes 
trocas nos comandos. A ausên‑
cia de representantes da Polícia 
Militar na reunião também foi 
criticada pelo deputado.

“Política de perfumaria” 
foi como o deputado Cabo Jú‑
lio (PMDB) chamou as soluções 
que a Polícia Militar tem ofere‑
cido ao problema das institui‑
ções financeiras no interior mi‑
neiro. Segundo ele, o que tem 
sido feito é colocar um poli‑
cial com uma viatura na fren‑

te dos bancos ao longo da noi‑
te, o que poria em risco a vida 
do servidor e não seria eficien‑
te na solução do problema.

O deputado Antonio Car‑
los Arantes (PSDB) concordou 
com Cabo Júlio e ressaltou que 
a população tem sido preju‑
dicada pela falta de seguran‑
ça. “Moradores de cidades co‑
mo Cássia (Sul de Minas) preci‑
sam andar 50 quilômetros pa‑
ra sacar seu dinheiro no ban‑
co”, exemplificou. Ele também 
defendeu a criação de delega‑
cias regionais especializadas 
em roubos no campo.
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IMA propõe prazo de seis meses para
criadores de gado se adaptarem a normas
A garantia de um prazo míni‑
mo de seis meses sem autua‑
ções e sem fechamento de 
empreendimentos foi a solu‑
ção encontrada pelas autori‑
dades sanitárias diante de um 
novo impasse em torno da 
obrigatoriedade de apresen‑
tação de atestados de vacina‑
ção e exames negativos para 
brucelose e tuberculose em 
eventos pecuários em territó‑
rio mineiro. O assunto foi dis‑
cutido ontem, em audiência 
pública da Comissão de Agro‑
pecuária e Agroindústria.

Criadores de gado terão 
até janeiro de 2019 para se 
adaptarem às normas de par‑
ticipação em leilões.

De um lado, pecuaris‑
tas e leiloeiros protestaram 
contra a Instrução Norma‑
tiva 10, de 2017, do Minis‑
tério da Agricultura, Pecuá‑
ria e Abastecimento (Mapa), 
que contém um regulamento 
técnico do Programa Nacio‑
nal de Controle e Erradicação 
de Brucelose e Tuberculose 
Animal. Do outro, técnicos 
do Instituto Mineiro de Agro‑
pecuária (IMA) reforçaram a 
importância de garantir a sa‑
nidade do rebanho bovino 
mineiro, mas acenaram com 
um período de testes pa‑
ra que os atingidos possam 
se preparar e, eventualmen‑
te, se mobilizar para pedir o 
aperfeiçoamento da legisla‑
ção junto ao Mapa.

Reuniões periódicas en‑
tre as duas partes em confli‑
to, mediadas pela Comissão 
de Agropecuária, deverão 
ocorrer nesse período. Como 
a reunião de ontem foi mar‑

cada por intensos debates, a 
ideia é que novas rodadas de 
negociação facilitem o enten‑
dimento. Na primeira audiên‑
cia sobre o assunto, realizada 
em 16 de maio deste ano, já 
havia sido acertada a criação 
de um grupo de trabalho for‑
mado por representantes da 
ALMG, da Federação da Agri‑
cultura e Pecuária de Minas 
Gerais (Faemg), do IMA e de 
outras instituições, como o 
Conselho Regional de Medi‑
cina Veterinária.

A obrigatoriedade de apre‑
sentação de atestados de vaci‑
nação e exames negativos re‑
monta aos anos 1980, mas a 
edição da instrução normativa 
vai levar o IMA a regulamen‑
tar seu cumprimento. “Se ca‑
da um esticar a corda para o 
seu lado, não vamos achar 
nunca uma solução”, alertou 

o presidente da comissão, de‑
putado Antonio Carlos Aran‑
tes (PSDB). “É preciso lembrar 
que o IMA não é o ministério 
e não tem como mudar sozi‑
nho o que foi estabelecido”, 
completou o parlamentar.
Eficácia – Os pecuaristas ques‑
tionam, entre outras coisas, a 
disponibilidade e a eficácia da 
vacinação e cobram que me‑
didas educativas precedam 
punições aos produtores, que 
já enfrentam dificuldades eco‑
nômicas. A categoria ressalta 
que a medida pode estimular 
a comercialização direta de 
gado, à margem da fiscaliza‑
ção. “Vão ajudar os catireiros 
(comerciantes informais), que 
querem acabar com os leilões. 
Essa comercialização não exis‑
te legalmente, mas acontece 
livremente em sites na inter‑
net e até pelo WhatsApp”, 

afirmou Luiz Mauro Soares 
Machado, pecuarista, trans‑
portador de gado e leiloeiro.

“O leilão é uma forma 
democrática de comercializa‑
ção dos animais”, defendeu o 
superintendente técnico da 
Faemg, Altino Rodrigues.

Na avaliação do IMA, dos 
1,8 milhão de animais que 
transitam por leilões anual‑
mente, menos de 10% vão 
ser afetados pela nova nor‑
ma. Isso porque o órgão pro‑
põe classificar os leilões em 
“de elite”, “leiteiro”, “corte” 
e “misto”, sendo que somen‑
te as duas últimas categorias 
passariam pelo crivo da ins‑
trução normativa. “O que não 
podemos é passar por cima 
de uma orientação que é pa‑
ra o Brasil inteiro”, apontou o 
diretor técnico do IMA, Tha‑
les Almeida Fernandes. 

COMISSÕES

Flávia Bernardo

Educação a distância motiva visita
A Comissão de Educação, 

Ciência e Tecnologia aprovou 
ontem requerimento de visi‑
ta ao Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília (DF), de 
autoria do deputado Antô‑
nio Jorge (PPS). O objetivo é 
discutir a recente regulamen‑

tação da oferta de cursos su‑
periores a distância, contida 
na Portaria Normativa 11, de 
2017, do MEC. 
Audiências – Outras comis‑
sões aprovaram requerimen‑
tos de audiências públicas. A 
Comissão de Transporte, Co‑

municação e Obras Públicas 
aprovou, por solicitação do de‑
putado Rogério Correia (PT), 
debate sobre o fechamento de 
agências dos Correios e a de‑
missão de trabalhadores. 

Na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com De‑

ficiência, foi aprovado requeri‑
mento de audiência para discu‑
tir os trabalhos realizados pela 
Associação dos Pais e Amigos 
dos Surdos de João Monleva‑
de. A reunião foi solicitada pe‑
los deputados Nozinho (PDT) e 
Elismar Prado (Pros).

A instituição de novas regras de controle sanitário gera divergências entre criadores e o IMA
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Segurança pública
O deputado João Leite 
 (PSDB) fez críticas à condução 
da política de segurança pú‑
blica pelo governo de Minas 
Gerais. “A propaganda mos‑
tra que diminuiu o número 
de crimes, mas é o contrário 
do que vemos agora no Sul de 
Minas, com ataques a ônibus 
e bancos”, afirmou, sobre re‑
cente onda de crimes atribuí‑

dos à organização criminosa 
Primeiro Comando da Capital 
(PCC). Ele avalia que o qua‑
dro se deve à falta de inves‑
timentos e de estrutura nas 
Polícias Militar e Civil. “Tapi‑
ra, em São Paulo, tem forte 
estrutura policial, enquanto 
no Sul de Minas, um delega‑
do atende dez cidades”, com‑
parou. João Leite atribuiu os 
crimes a líderes de quadri‑

lhas. “Vou trazer a gravação 
de líder do PCC comandando, 
de dentro de uma penitenciá‑
ria mineira, os ataques”, de‑
clarou. Em aparte, o líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), discordou quan‑
to à reação governamental 
diante dos crimes recentes. 
“A resposta foi muito positiva 
e já temos 40 presos”, disse o 
parlamentar.

Petrobras
Vestido com o jaleco dos tra‑
balhadores da Petrobras, o 
deputado Rogério Correia 
(PT) fez um alerta para o que 
considerou uma tentativa do 
governo Michel Temer de 
privatizar a empresa. “Vimos 
a greve de caminhoneiros, 
com transtornos para a po‑
pulação, devido ao preço dos 
combustíveis. No governo 

Dilma Rousseff, o valor da 
gasolina era de R$ 2,69 e ho‑
je subiu para mais de R$ 5”, 
reclamou. O agravamento 
da situação, na opinião dele, 
deve‑se à política ultraliberal 
aplicada pelo ex‑presidente 
da estatal, Pedro Parente, 
que teria sido indicado pelo 
PSDB. “O Brasil não é leva‑
do em conta pela política de 
preços de Parente, que agora 

cumpre a tarefa de preparar 
a privatização da Petrobras”, 
disse Rogério Correia. O de‑
putado acrescentou que o 
Senado ouviria o novo pre‑
sidente da Petrobras, Ivan 
Monteiro, para saber qual 
política de preços de com‑
bustíveis será aplicada pela 
empresa. “Se continuar co‑
mo está, o Brasil cairá numa 
recessão ainda pior”, avaliou.

Meio ambiente
Ao recordar a passagem do 
Dia Mundial do Meio Ambien‑
te, ontem, o deputado Carlos 
Pimenta (PDT) afirmou que 
não há nada a comemorar. Ele 
denunciou agressões ao meio 
ambiente, especialmente no 
Norte de Minas. “Hoje, mi‑
nha região é um deserto ver‑
de, com milhões de hectares 
plantados de eucalipto, que 

não trazem nenhum benefício 
efetivo”, lamentou. Segundo 
Carlos Pimenta, grupos em‑
presariais arrendam terras do 
governo por meio de contratos 
obscuros, para fazer o plantio. 
Um dos maiores danos pro‑
vocados por essa prática é o 
ressecamento de rios. “O Je‑
quitinhonha é um rio de lama, 
sem nenhum tipo de vida. Na 
estiagem, vários rios de porte 

secam na região, como o Ver‑
de Grande e o Jequitaí, que 
morrem sem nenhum socorro 
do governo”, declarou o parla‑
mentar. “Estamos condenando 
as próximas gerações a verem 
o Norte de Minas transforma‑
do num grande deserto”, con‑
cluiu. Em aparte, o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
também lamentou a situação 
do meio ambiente em Minas.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)

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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co‑

missão
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi‑
ções da comissão

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

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.614/17 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de intérprete de Libras nos 
eventos públicos oficiais

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 895/15 (2º turno), do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a políti‑
ca de prevenção e controle do diabetes em crianças

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó‑

rio SE) – debater o Decreto 47.383, de 2018, que estabelece normas 
de licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de 
proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece pro‑
cedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 
Requerimento: deputado Inácio Franco

• 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Biblioteca Camilo Prates) – visitas téc‑

nicas ao arquivo da Assembleia 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro‑
posições que dispensam Plenário

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

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re‑
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 
I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Ple‑
nário, entre as quais o PL 2.201/15 (turno único), do deputado Douglas 
Melo, que institui a Semana de Valorização da Família

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 que dispensam Plenário

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

dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes das Faculdades Unificadas de 

Teófilo Otoni

TV ASSEMBLEIA

 0h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 1h Panorama – Impostos no Brasil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (13/3) – Situação da Rodovia MG- 

-220, nos trechos entre Corinto e Andrequicé (Três Marias) e 
entre Monjolos e Diamantina 

 4h Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 
Matos

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Nova lei de adoção 
 7h Zás – Edu Pio 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Impostos no Brasil 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Político Valdir Melgaço 
 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 Diálogos possíveis (inédito) – Público e privado (Saúde)
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Feminismo: história, mitos e verdades, com Cláudia 

Mayorga 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

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 23.867

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)

A Rádio Assembleia produz conteúdo jornalístico e informativo institucional sobre o trabalho 
parlamentar,  sem vínculo partidário ou político, facilitando o direito do cidadão de acompanhar 
as atividades da ALMG.  O material produzido pela rádio é distribuído gratuitamente para mais de 
600 emissoras cadastradas. Saiba mais em www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia


