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Parlamentares defendem mudanças no texto
O deputado Sargento Rodrigues 
(PTB) defendeu alterações no 
texto. Segundo ele, seria im-
portante a proposta prever que, 
toda vez que houvesse reajuste 
do piso nacional, o Estado tives-
se um prazo para editar projeto 
de lei, adequando o vencimen-
to dos servidores ao piso.

A deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) se mostrou preocu-
pada com os professores de-
signados com jornada inferior 
às 24 horas previstas na PEC. 
“Quero que o direito de rea-
juste pelo piso nacional seja 
assegurado a essas pessoas”, 
disse. Em resposta, Durval Ân-

gelo julgou importante a preo-
cupação dela, mas esclareceu 
que essa previsão está contida 
no Estatuto da Educação.

Já o deputado Rogério 
Correia elogiou o substituti-
vo, acrescentando que a men-
ção às 24 horas como jornada 
mínima elimina tentativas de 

descumprimento do piso. Isso 
ocorreu, segundo ele, no go-
verno passado, que afirmava 
pagar o piso, só que para uma 
jornada de 40 horas. 

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT) e a deputada Celise 
Laviola (MDB) parabenizaram 
os servidores da educação.

PEC que determina pagamento do piso 
nacional da educação vai a Plenário

Está mais perto da aprecia-
ção pelo Plenário da Assem-
bleia Legislativa a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
49/18, que prevê o pagamen-
to do piso salarial nacional da 
educação aos servidores esta-
duais dessa área. Sob aplau-
sos de professores e demais 
servidores, a Comissão Espe-
cial da PEC 49/18 aprovou on-
tem parecer de 1º turno sobre 
a proposta, assinada pelo de-
putado Rogério Correia (PT), 
1º-secretário da ALMG, e ou-
tros 72 parlamentares.

A matéria, que agora já 
pode ir a discussão no Plená-
rio, também garante que os 
valores dos vencimentos de 
todas as carreiras do magis-
tério passem a ser reajusta-
dos na mesma periodicidade 
e em decorrência de atualiza-
ções do piso nacional.

O relator da PEC 49/18 
na comissão, deputado Dur-
val Ângelo (PT), opinou pela 
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo nº 1. Na 
avaliação dele, a PEC se con-
figura como “um instrumen-
to definitivo para assegurar 
estabilidade e continuidade à 
nova política remuneratória”.

Ainda segundo o relator, a 
proposição promove a valori-
zação dos profissionais da edu-
cação, ao acompanhar o que é 
previsto pelo Piso Salarial Pro-
fissional Nacional (PSPN). Por 
último, Durval Ângelo afirma 

ser “vital que a educação con-
te com uma política de Estado 
que não se sujeite à discricio-
nariedade dos governos”.

Substitutivo – Quanto às 
alterações no texto, o relator 
propôs a supressão da men-
ção a leis ordinárias, inclusive 
à Lei Federal 11.738, de 2018 
(que estabelece o piso nacio-
nal). Como essas normas po-
dem ser revogadas por ou-
tras leis ou modificadas, is-
so geraria lacunas no texto 
constitucional e prejudicaria 
sua aplicação, causando inse-

gurança jurídica.
Como consequência des-

sa primeira alteração, afir-
mou o relator, é preciso dei-
xar claro que o valor integral 
do piso, com as devidas atua-
lizações, deve ser conside-
rado para a fixação do ven-
cimento inicial das carreiras 
dos profissionais da educação 
básica. Nesse sentido, Durval 
Ângelo julgou necessário ex-
plicitar que a norma se aplica 
também aos cargos com jor-
nadas de 24 horas semanais, 
em conformidade com a polí-

tica remuneratória adotada a 
partir de 2015.

Na reunião, o vice -presi-
dente da Comissão da PEC 
49/18, deputado Glaycon Fran-
co (PV), propôs uma emen-
da para garantir que os venci-
mentos dessas carreiras sejam 
reajustados, além de pela 
mesma periodicidade (já pre-
vista no texto original), tam-
bém pela mesma proporcio-
nalidade. Mas Durval Ângelo 
rejeitou a proposta, afirman-
do que esse aspecto já estava 
contemplado no substitutivo.

A Proposta de Emenda à Constituição 49/18 recebeu ontem parecer favorável de comissão, em 1º turno

Ricardo Barbosa
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Grupos de trabalho discutem política
para as pessoas em situação de rua

“Mostre o caminho”. Para Már-
cio Esperidião dos Santos, que já 
viveu nas ruas por oito de seus 
57 anos, esse slogan exibido no 
Centro de Referência da Popula-
ção em Situação de Rua (Centro 
Pop) é exemplo do que precisa 
mudar nesse tipo de serviço pú-
blico. “O caminho não é colocar 
a pessoa em uma sala, vendo 
televisão”, afirmou ele.

Há dez anos, Márcio parti-
cipa do movimento de pessoas 
em situação de rua e acredita 
que a melhor receita para tirá-
-las dessa circunstância é uma 
combinação de emprego, mo-
radia e mudança interior. Em 
seu caso, essa mudança veio 
com o auxílio de uma igreja 
evangélica. “Fui para a rua por 
causa da cachaça. Perdi minha 
família, mas hoje ela voltou 
toda”, disse, complementan-
do que há três anos voltou a 
ter moradia, pagando aluguel.

Márcio Santos é um dos 
participantes da etapa final do 
fórum técnico Plano Estadual 
da Política para a População 
em Situação de Rua, que se ini-
ciou na segunda -feira (11), na 
Assembleia Legislativa, e ter-
mina hoje, com uma plenária 
final no Auditório José Alencar, 
das 9 às 17 horas.

O objetivo é contribuir 
com propostas para o plano 
de metas e ações que Minas 
Gerais deverá elaborar para 
implementar a Política Esta-
dual para a População em Si-
tuação de Rua, instituída pe-
la Lei 20.846, de 2013. O pla-
no deverá ser encaminhado à 

ALMG pelo Poder Executivo.
Temas – Ontem, representan-
tes desse segmento populacio-
nal, de entidades governamen-
tais e da sociedade civil foram 
organizados em três grupos 
de trabalho, que se reuniram 
na Escola do Legislativo. O de-
bate foi organizado em torno 
de três temas, cada um deles 
sob a responsabilidade de um 
grupo. São eles: “Direitos hu-
manos e cidadania”, “Moradia, 
trabalho e assistência” e “Saú-
de, educação e cultura”.

Moradia e trabalho são as 
palavras-chaves prioritárias de 
qualquer receita para resolver 
esse problema social, que ho-
je não atinge apenas pessoas 
de baixa escolaridade. Um dos 

exemplos disso é Francisco Ja-
nuário Pereira, de 30 anos, 
que foi para as ruas após ficar 
desempregado, sendo obriga-
do a abandonar pela metade 
o curso superior de Farmácia.

Seu principal obstáculo 
para superar essa situação é 
um círculo vicioso: não conse-
gue um emprego por não ter 
moradia e não pode susten-
tar uma residência por não ter 
renda além dos R$ 87 mensais 
do Bolsa-família. “Eu já perdi 
quatro entrevistas de empre-
go por não ter um endereço 
fixo”, lamentou.

Francisco trouxe ao fórum 
técnico uma proposta muito 
concreta: ampliação do horá-
rio de atendimento dos órgãos 

voltados para a população em 
situação de rua. “O restauran-
te popular não abre sábado e 
domingo. Onde vou comer? É 
muito ruim você ter que pedir 
a alguém para pagar um prato 
de comida pra você. Ninguém 
merece mendigar”, declarou.

Outra proposta que Fran-
cisco considera prioritária na 
discussão promovida pelo fó-
rum técnico é a capacitação dos 
profissionais de segurança pú-
blica, para que tratem as pes-
soas em situação de rua de uma 
forma mais adequada, sem vio-
lência. “Eu não tenho família 
aqui, eu tenho que contar com 
a polícia. E eles são os primeiros 
a chegar com violência, chutan-
do as nossas coisas”, relatou.

Morre o ex-deputado Arnaldo Canarinho
Morreu na segunda-feira (11), 
aos 76 anos de idade, o ex-de-
putado estadual José Arnaldo 
Canarinho. Natural de Nova 
Serrana (Centro-Oeste de Mi-
nas), ele foi deputado esta-
dual por duas legislaturas, a 
12ª e a 13ª, entre os anos de 
1991 e 1999, eleito em ambas 

as ocasiões pelo PSDB, do qual 
foi vice-líder. Na Assembleia, 
foi também vice-presidente 
da Comissão de Agropecuária 
e Política Rural e da Comissão 
de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas.

Arnaldo Canarinho che-
fiou o gabinete do prefeito 

Ademir Lucas, em Contagem, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), e 
atuou como secretário muni-
cipal e vereador pelo mesmo 
município.

Político e empresário do 
ramo pecuarista, o ex-depu-
tado fundou os frigoríficos 

Frigoarnaldo e Frigobet e diri-
giu as empresas Agropecuária 
Boa Vista e Agropecuária Cru-
zeiro do Sul.

O velório e o sepulta-
mento do corpo de Arnaldo 
Canarinho foram realizados 
ontem, no Cemitério Parque 
da Colina, em Belo Horizonte.

DIREITOS HUMANOS

MEMÓRIA

Clarissa Barçante

Discussão reuniu representantes de pessoas em situação de rua, do poder público e da sociedade
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Autoridades municipais pedem revisão 
de reintegração de posse em Matipó

Autoridades locais de Matipó 
(Zona da Mata) pediram apoio 
para a revisão de decisão ju-
dicial que determina a rein-
tegração de posse de terreno 
no município onde vivem 67 
famílias. Eles participaram, 
ontem, de audiência pública 
da Comissão de Direitos Hu-
manos, requerida pelo depu-
tado Durval Ângelo (PT).

Na audiência, foi expli-
cado que as famílias adquiri-
ram o terreno há cerca de 50 
anos, tendo comprovante de 
compra e venda. No entanto, 
a área onde estão as mora-
dias foi objeto de ação judi-
cial, por meio da qual um an-
tigo proprietário contestou a 
validade do negócio.

A Justiça da comarca de 
Abre Campo, na mesma re-
gião, emitiu uma ordem de 
despejo, determinando a de-
socupação dos imóveis, entre 
residências e estabelecimen-
tos comerciais. A decisão de-
veria ter sido cumprida no dia 
21 de maio deste ano, mas foi 
suspensa por instância supe-
rior do Poder Judiciário.

O vereador Fernando Au-
gusto Pereira destacou que 
não há invasão e que todos 
que estão lá compraram o 
imóvel. Outro vereador, Le-
vi Ferreira de Carvalho, dis-
se que os atuais proprietá-
rios construíram lá suas ca-
sas. A vereadora Rita Apare-
cida Magalhães afirmou que 
essa situação é uma grande 
injustiça. O prefeito de Ma-
tipó, Valter Mageste de Or-
nelas, considera que a saída 
passa pelo diálogo. 

A audiência foi acompa-
nhada por moradores desses 
terrenos em Matipó.
Divisão – O advogado Mauro 
Lúcio Santos fez um histórico 
da situação, que remonta ao 
ano de 1917, quando o poder 
público comprou parte da 
área de uma propriedade ru-
ral, denominada Fazenda Ca-
choeira Alegre, para amplia-
ção da zona urbana. Segundo 
ele, entretanto, nessa compra 
não foi feita uma clara divisão 
de terras e nem a definição 
dos limites dos terrenos.

Mauro explicou que, pos-
teriormente, em 1962, foi fei-
ta uma nova venda de parte 
da fazenda, também sem a 
medição do terreno. A partir 
daí foram impetradas ações 
na Justiça solicitando a posse 

das terras e indenizações.
Os parlamentares presen-

tes na reunião defenderam as 
famílias, apontaram que os 
terrenos foram adquiridos e 
pagos e criticaram a decisão 
de despejo. Foram aprovados 
requerimentos de pedidos de 
providência, inclusive à co-
marca de Abre  Campo, para 
que a decisão seja revertida.

O deputado Durval Ân-
gelo afirmou que os mora-
dores foram pegos de sur-
presa por um processo que 
não seguiu os trâmites nor-
mais e considera a possibili-
dade de acionar o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ca-
so a decisão de despejo não 
seja revertida. Ele ainda de-
nunciou que as famílias vêm 
sendo ameaçadas.

O deputado João Ma-
galhães (MDB) explicou que 
também chegou a adqui-
rir uma casa nesse terreno e 
que acreditava que a ques-
tão já havia sido resolvida. 
Para ele, as famílias não po-
dem ser prejudicadas, já que 
adquiriram os imóveis sem 
conhecimento da existência 
dessa ação judicial.

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) criticou a lentidão do 
Judiciário e disse que a deci-
são não levou em considera-
ção a situação das famílias.

A deputada Celise Lavio-
la (MDB) cobrou sensibilidade 
da justiça no momento da de-
cisão. O presidente da comis-
são, deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), também manifestou 
seu apoio às famílias.

Situação discutida em audiência da Comissão de Direitos Humanos se arrasta há mais de 50 anos

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Reunião vai tratar de cateter flexível
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência marcou reunião para 
debater a instituição de gru-
po de trabalho para estudar 
a edição de um protocolo de 
fornecimento, pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), de ca-
teteres flexíveis para pessoas 

com retenção urinária crôni-
ca. O requerimento da reu-
nião, que será na terça-feira 
(19), às 16 horas, é de auto-
ria do presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), e foi aprovado ontem.

A ideia da criação da co-
missão surgiu durante au-

diência conjunta das Comis-
sões de Saúde e de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, realizada na se-
gunda-feira (11), para deba-
ter o tratamento oferecido 
pelo SUS às pessoas com de-
ficiência que apresentam be-
xiga neurogênica.

Pacientes com essa dis-
função relataram dificuldades 
no uso da sonda ofertada pe-
lo SUS, de material rígido, que 
causa dores atrozes, infecção 
urinária e lesões na uretra. 
Eles defendem que o SUS pas-
se a fornecer sondas hidrofí-
licas, flexíveis e descartáveis.
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Emprego a detentos motiva homenagem
Os irmãos Hudson e Richard 
Carvalho Pinto, donos da 
empresa HR Indústria e Co-
mércio de Eletrônicos, foram 
homenageados ontem pela 
Comissão de Segurança Pú-
blica, com a entrega de votos 
de congratulações. O moti-
vo foi o recebimento do Selo 
Resgata de Responsabilidade 
Social, do governo federal, 
em reconhecimento ao tra-
balho desenvolvido com de-
tentos da Unidade Prisional 
de Itajubá (Sul).

A indústria montou uma 
unidade dentro do presídio, 

em 2013, e já empregou mais 
de 200 reeducandos. Richard 
Pinto explicou que, ao saírem 
do presídio, os trabalhadores 
conseguem retornar ao mer-
cado de trabalho.  

O autor do requerimen-
to de homenagem, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
disse que a oportunidade ofe-
recida pela fábrica é impor-
tante para a ressocialização 
dos internos. Para o deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB), 
a reinserção é uma das ver-
tentes que deve nortear uma 
política de segurança pública. 

Flávia Bernardo

Nova ausência do governo é criticada em
reunião sobre revista de adolescentes

A Comissão de Segurança Pú-
blica vai insistir na presença de 
representantes do governo do 
Estado para discutir procedi-
mentos relacionados à revista 
de adolescentes transgêneros 
internados no sistema socioe-

ducativo. Ontem, na segunda 
reunião realizada sobre o as-
sunto, requerida pelo presi-
dente da comissão, deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), o 
Poder Executivo voltou a se 
ausentar. O parlamentar disse 

que vai convocar novamente 
os representantes do governo.

Os procedimentos de re-
vista de adolescentes cons-
tam de resolução da Secre-
taria de Estado de Seguran-
ça Pública, publicada em 25 
de abril deste ano, segundo a 
qual as agentes femininas se-
riam as responsáveis por rea-
lizar a chamada “revista minu-
ciosa” na adolescente travesti 
e na adolescente transexual.

Servidoras presentes à re-
união disseram que a resolução 
provoca constrangimentos, ao 
obrigá-las a fazer o procedimen-
to em pessoas que têm o ór-
gão sexual masculino, sob pena 
de virem a sofrer punições. Elas 
também reclamaram do fato 
de não terem sido convidadas 
a participar de reuniões para a 
elaboração das novas regras. 

Outra queixa diz respei-
to à própria segurança. “Não 
é preconceito, é uma questão 
de hormônios masculinos e de 
musculatura, são adolescen-
tes que têm força maior”, rela-
tou a agente Aline Rodrigues.

Gustavo Henrique Perei-
ra Ribeiro, da Frente Autôno-
ma LGBT, apoia as mudanças 
de procedimentos. Entretan-
to, ele também criticou o fa-
to de as servidoras não terem 
sido ouvidas e prestou solida-
riedade a elas. 

O deputado Sargento Ro-
drigues criticou o fato de o go-
verno não ter ouvido repre-
sentantes das agentes da mes-
ma forma como teria sido feito 
com representantes das pes-
soas LGBT. “Se esqueceram das 
servidoras, que tiveram sua 
dignidade violada”, afirmou. 

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança Pública ouviu agentes femininas

ORADORES

Tratamento do câncer
O deputado Dirceu Ribeiro 
(Pode) informou que será 
construída uma unidade 
de tratamento oncológico 
no Hospital São Vicente 
de Paulo, em Ubá (Zona 
da Mata). De acordo com 
o deputado, os municípios 
da região gastam mais de 
R$ 2 milhões por ano com 
o transporte de pacientes 

com câncer para Juiz de 
Fora e Muriaé. Ele desta-
cou a importância da nova 
unidade para o acesso da 
população aos serviços de 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento. Dirceu Ribei-
ro também salientou sua 
atuação para que esse in-
vestimento no hospital fos-
se possível, ao abordar a 
necessidade de os deputa-

dos lutarem por seus proje-
tos mesmo num momento 
de crise. Em apartes, os de-
putados Durval Ângelo (PT) 
e Duarte Bechir (PSD) para-
benizaram o colega. Duarte 
Bechir também relatou ter 
visitado municípios do Vale 
do Jequitinhonha, em bus-
ca de melhorias em servi-
ços como o abastecimento 
de água.G
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Fórum técnico
O deputado André Quintão 
(PT) abordou a importância 
do fórum técnico Plano Es-
tadual da Política para a Po-
pulação em Situação de Rua, 
promovido pela ALMG, em 
parceria com o governo do 
Estado e entidades diversas. 
O parlamentar elogiou a or-
ganização do fórum, que con-
clui hoje sua etapa final e que 

contou com etapas regionais. 
Também destacou o trabalho 
desenvolvido para a efeti-
vação de um plano estadual 
voltado para essa parcela da 
população. Entre as causas 
desse fenômeno social, An-
dré Quintão citou a falta de 
renda, a desestruturação das 
famílias, doenças mentais, o 
uso de drogas e o êxodo de 
trabalhadores rurais em bus-

ca de oportunidades. Ele tam-
bém destacou a necessidade 
de um olhar humanizado pa-
ra a questão, para que vítimas 
de um sistema que ele con-
sidera excludente não sejam 
criminalizadas por preconcei-
to. O deputado ainda criticou 
a gestão do presidente Michel 
Temer, por agravar o proble-
ma, com a desestruturação 
de programas sociais.

Cabo Júlio
O deputado Durval  Ângelo 
(PT) leu na tribuna uma car-
ta que recebeu do deputado 
licenciado Cabo Júlio (MDB), 
em visita que fez ao cole-
ga na unidade do Corpo de 
Bombeiros, na Capital, onde 
ele está preso. Na carta, Ca-
bo Júlio pede perdão a seus 
familiares pelo constrangi-
mento causado por sua pri-

são e lembra sua conduta 
como parlamentar para afir-
mar não ser desonesto. No 
que classifica como “o pior 
momento de sua vida”, o 
deputado relata ter tido, in-
clusive, a vontade de se ma-
tar. Em relação aos aspectos 
técnicos dos processos que 
responde em função da cha-
mada “Máfia dos Sanguessu-
gas”, Cabo Júlio afirma que o 

primeiro, originário do Mato 
Grosso, já prescreveu, e que 
o segundo não poderia ter 
resultado na sua prisão, uma 
vez que, por prerrogativa de 
função, foi julgado somente 
em uma instância. O deputa-
do Durval Ângelo concordou 
com seus argumentos, ao 
prestar solidariedade ao par-
lamentar nesse momento de 
dificuldade.

Teto salarial
O deputado Sargento  Rodrigues 
(PTB) relatou que vai protoco-
lar uma proposta de emenda 
à Constituição para que seja 
respeitado o teto salarial no 
serviço público estadual, com 
a extinção de qualquer tipo 
de “penduricalho”, como de-
finiu o parlamentar. Para Sar-
gento Rodrigues, não é possí-
vel fugir desse debate no mo-

mento atual. Ao destacar que, 
na Assembleia, foi aprovada 
deliberação para enquadrar o 
salário dos servidores no teto, 
ele criticou os vencimentos 
acima desse limite pagos no 
Poder Judiciário, no Minis-
tério Público, no Tribunal de 
Contas e no Poder Executi-
vo. Na opinião do deputado, 
com a medida que propõe, 
seria possível regularizar o 

pagamento de todos os ser-
vidores do Estado. Em aparte, 
os deputados Durval Ângelo 
(PT) e Antônio Jorge (PPS) se 
disseram a favor da proposta. 
Antônio Jorge também defen-
deu outras medidas em rela-
ção ao pagamento de salários 
pelo Estado, como o desconto 
na remuneração de deputa-
dos que não comparecerem 
ao trabalho.Fo
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

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)



6 • quarta-feira – Assembleia Informa 12 de junho de 2018

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)
Das 9 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Auditório José Alencar) – plenária final

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola de Formação Gerencial 

do Sebrae, de Belo Horizonte, e do Unifemm, de Sete Lagoas
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a violência po-
licial em territórios periféricos de Belo Horizonte. Requerimento: depu-
tado Cristiano Silveira

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

cutir e votar parecer sobre o PL 3.637/16 (1º turno), do deputado Dilzon 
Melo, que altera a Lei 15.424, de 2004, a qual dispõe sobre taxas de cartório

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

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

receres sobre 30 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 da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Senai de Belo Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Contagem) – debater a violência 
contra as mulheres. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.978/18 (1º turno), do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o DEER a 
doar imóvel ao Estado

• 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 da comissão

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Auditório SE) – discutir e 
votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório SE) – 

debater a rescisão do contrato de prestação de serviços entre a Cemig e 
a Caixa Econômica Federal. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

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 da 
comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Compactos de Comissões
 1h Panorama – Combate ao alcoolismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (27/3) – Debate e 

avalia as comemorações do Dia Internacional da Mulher 
 4h30 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 

governo JK em Minas Gerais
 6h30 Via Justiça – Fake news
 7h Zás – Peça Jardins
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 9h Assembleia ao Vivo/Fórum técnico População em Situação 

de Rua – Plenária final
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 

 12h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 13h Mundo Político 
 13h30 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 Comissão de Desenvolvimento Econômico (17/4) – Debate a 

implantação da 2ª etapa do Distrito Industrial de Montes Claros 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Sul e Sudoeste
 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 23.863

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)

A segurança das informações mantidas nos computadores e na rede da ALMG  
depende não apenas da GTI, mas também do cuidado cotidiano de cada um de nós.

Consulte na intranet cartilha com 10 dicas para se trabalhar com tranquilidade e saiba como fazer sua parte.


