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Projeto autoriza AGE a não ajuizar ação
Na Reunião Ordinária de on-
tem, também foram rece-
bidos ofícios e mensagens. 
Do governador Fernando 
Pimentel, foi recebida men-
sagem por meio da qual ele 
encaminha o Projeto de Lei 
(PL) 5.302/18, que prevê que 
a Advocacia-Geral do Estado 
(AGE) poderá não ajuizar, não 
contestar ou desistir de ação 
em curso, bem como não in-
terpor recurso ou desistir do 
que tenha sido interposto.

Os casos em que a AGE 
poderá atuar dessa for-
ma são, entre outros, aque-
les que, em virtude de juris-
prudência pacífica em tribu-
nais superiores, sejam objeto 
de ato declaratório do advo-
gado-geral do Estado ou que 

contrariem súmula do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
de tribunais superiores.

Matérias decididas, em 
definitivo, de modo desfa-
vorável, pelo STF, pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
ou pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) também po-
derão motivar essa atuação 
da AGE. Há, ainda, o caso em 
que o procurador do Estado 
não vislumbre possibilidade 
de êxito da ação.

O projeto também prevê 
a criação da Câmara de Pre-
venção e Resolução Adminis-
trativa de Conflitos no âmbi-
to da AGE.

Segundo justificativa do 
governador, um dos objetivos 
do PL 5.302/18 é “combater a 

judicialização excessiva, evi-
tando a proliferação de ações 
judiciais com altos índices de 
sucumbência, por meio da 
busca do consenso e de solu-
ções amigáveis de litígios”.
Tribunal – O Plenário também 
recebeu ofício do TCE encami-
nhando o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 80/18, de au-
toria do órgão. A proposição 
altera a Lei Complementar 
102, de 2008, que dispõe so-
bre a organização do tribunal. 
A matéria tem por finalidade 
ampliar as competências dos 
auditores do TCE, cujos titula-
res também são denominados 
conselheiros-substitutos, nos 
termos do artigo 114-B da já 
citada lei complementar. 

Também foi recebida men-

sagem do governador com o PL 
5.301/18, de sua autoria, que 
prevê  abertura de crédito su-
plementar em favor do Minis-
tério Público, até o valor de R$ 
20,5 milhões, e do Fundo Espe-
cial do Ministério Público, até o 
valor de R$ 11 milhões.

Por fim, foram recebi-
dos ofícios do procurador-
-geral de justiça e do defensor 
público -geral do Estado, res-
pectivamente Antônio Sér-
gio Tonet e Gério Soares, com 
propostas de emendas ao PL 
5.189/18, do governador, que 
dispõe sobre as diretrizes or-
çamentárias para o próximo 
ano. Os dois órgãos reivindi-
cam autorização para rema-
nejar os recursos que a eles 
forem atribuídos.

Designados membros da comissão de 
indicação de Durval Ângelo ao TCE

A comissão especial que vai 
analisar a indicação do depu-
tado Durval Ângelo (PT) para 
o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) teve seus integrantes 
designados ontem, na Reu-
nião Ordinária de Plenário. 

Pelo Bloco Minas Melhor, 
os membros efetivos da co-
missão especial serão os de-
putados André Quintão (PT) 
e João Magalhães (MDB), en-
quanto os deputados Cristiano 
Silveira (PT) e Tadeu Martins 
Leite (MDB) serão suplentes.

Pelo Bloco Compromisso 
com Minas Gerais, os depu-
tados Agostinho Patrus Filho 
(PV) e Dirceu Ribeiro (Pode) 
foram designados como efe-
tivos, tendo como suplentes 
os deputados Hely Tarqüínio 
(PV) e Glaycon Franco (PV).

Já pelo Bloco Verdade e 
Coerência foram designados o 
deputado Tito Torres (PSDB), 
como efetivo, e o deputado 
João Leite (PSDB), na suplência.

Líder do Governo na  ALMG, 

Durval Ângelo foi indicado pelo 
governador Fernando Pimentel 
para ocupar a vaga aberta com 
o falecimento da conselheira 
Adriene Andrade, em abril. 
A comissão especial realiza-

rá a arguição pública do de-
putado e emitirá parecer so-
bre a indicação, que seguirá 
para votação, em turno úni-
co, no Plenário.

Caso a indicação do de-

putado Durval Ângelo seja 
avalizada, quem assume a va-
ga aberta na Assembleia é o 
deputado suplente Tony Car-
los (MDB), da coligação Minas 
para Todos.

A Assembleia também recebeu, na Reunião Ordinária de ontem, mensagens e ofícios

Willian Dias
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Combate à violência contra a mulher
deve combinar repressão e prevenção

A repressão, por si só, sem o 
acompanhamento de medi-
das preventivas, é ineficiente 
para reduzir os índices de vio-
lência contra as mulheres e é 
necessária a participação de 
toda a sociedade na prevenção 
desses crimes. Essas foram as 
principais conclusões dos par-
ticipantes de audiência públi-
ca realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos, na noite de 
segunda-feira, em Diamantina 
(Região Central). O objetivo foi 
discutir o aumento de denún-
cias de violência contra a mu-
lher na região.

Foram registrados 198 
crimes contra mulheres, en-
tre os quais ameaças e lesão 
corporal, nos primeiros seis 
meses deste ano, em Diaman-
tina, Datas e Felício dos San-
tos, todos municípios da Re-
gião Central. Os dados foram 
apresentados pelo subco-
mandante do 3º Batalhão da 
Polícia Militar, major Glauber 
Santos Barroso. Também hou-
ve dois registros de homicídio 
e dois de estupro. “As ocor-
rências têm aumentado e isso 
nos preocupa”, disse o major. 
Ele afirmou que os policiais 
estão recebendo treinamen-
tos especiais para atender as 
vítimas nesses casos.

Os agressores responsá-
veis por diversos desses cri-
mes, incluindo-se os quatro 
mais graves, já foram localiza-
dos, conforme a delegada ci-
vil Kiria Silva Orlandi, da Dele-

gacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher em Dia-
mantina. Segundo ela, no en-
tanto, isso não é suficiente. 
“O aspecto punitivo é impor-
tante, mas sozinho não resol-
ve o problema. Não dá para 
tirar o agressor do lar, colo-
car no ambiente prisional e 
dizer que o problema está re-
solvido”, declarou, ressaltan-
do o quadro comum de de-
pendência financeira e emo-
cional das vítimas.

O fato de a maior parte 
dos casos de violência contra a 
mulher ter como autor compa-
nheiros ou outros familiares é, 
na opinião da delegada, o prin-

cipal obstáculo para ações de 
prevenção. “Já fui perguntada 
sobre o porquê de uma dele-
gacia para mulheres se a maior 
parte das mortes violentas são 
de homens jovens. Sim, é ver-
dade, mas os homens morrem 
por múltiplas causas, de trân-
sito a envolvimento com a cri-
minalidade. As mulheres, em 
90% dos casos, morrem por 
um único motivo: a cultura 
machista que as coloca como 
propriedade de um homem”, 
afirmou Kiria.

Algumas medidas foram 
anunciadas na reunião. A se-
cretária de Desenvolvimen-
to Social de Diamantina, Ma-

ria do Carmo Ferreira da Sil-
va, anunciou que o Conselho 
da Mulher acaba de ser apro-
vado no município. A coorde-
nadora da Rede de Mulheres 
do Alto Jequitinhonha, Helen 
Perrela, disse que um fórum 
permanente percorre as ci-
dades da região para debater 
essas questões.

A delegada Kiria Orlandi 
anunciou que, em algumas se-
manas, será lançado um apli-
cativo, desenvolvido em par-
ceria com a Universidade Fe-
deral dos Vales do Jequitinho-
nha e do Mucuri, que vai faci-
litar o acesso da polícia às me-
didas protetivas em vigência.

COMISSÕES

Luiz Santana

Aumento do número de crimes contra a mulher levou Comissão de Direitos Humanos a Diamantina

Tratamento de agressor é controverso
O deputado Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão 
e autor do requerimento que 
deu origem à reunião, desta-
cou a sanção da Lei 22.256, 
de 2016, que criou a Política 
Estadual de Atendimento à 
Mulher Vítima de Violência, 
e lembrou o Projeto de Lei 
4.432/17, de sua autoria, 
que, se aprovado, vai resul-
tar no pagamento de uma 
bolsa transitória para ajudar 

as mulheres que dependem 
financeiramente dos seus 
agressores e, concomitante-
mente, oferecer a elas cursos 
de capacitação para ajudá-
-las a ingressar no mercado 
de trabalho.

O parlamentar defendeu 
também o tratamento dos 
agressores. Ele lembrou que 
no Brasil não há pena perpé-
tua e, assim, esses homens 
sairão em algum momen-

to da prisão. Para Silveira,  é 
preciso pensar sobre como 
as penitenciárias têm devol-
vido as pessoas à socieda-
de. Para ele, os altos índices 
de reincidência criminal de-
monstram que aqueles que 
cumprem pena acabam de-
pois cometendo crimes ain-
da mais graves. 

Nesse ponto, a delega-
da Kiria Orlandi discordou do 
parlamentar e disse que não 

acredita em tratamento dos 
agressores, porque isso im-
plicaria redução de poder, 
no sentido de convencer es-
ses homens de que eles não 
são donos dessas mulheres. 
“E fazer alguém abrir mão de 
poder não é fácil”, disse. Para 
ela, os investimentos devem 
ser no empoderamento das 
mulheres e na educação, pa-
ra que não se formem novos 
agressores.
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Ex-chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais denuncia ingerência política 

A ex-chefe da Polícia Civil, de-
legada aposentada Andrea 
Cláudia Vacchiano, denunciou 
ontem, em audiência pública 
da Comissão de Segurança Pú-
blica, o que seria uma tentativa 
de ingerência política na insti-
tuição. O objetivo da reunião 
era discutir áudio divulgado em 
junho pela TV Record e pelo 
Portal R7. Na conversa, o atual 
chefe da Polícia Civil, João Octa-
cílio Silva Neto, fala com um en-
tão assessor do deputado Dur-
val Ângelo (PT), solicitando uma 
reunião com o parlamentar.

João Octacílio parece suge-
rir substituições na Polícia Civil 
e cita o deputado federal e en-
tão secretário de Estado de Go-
verno, Odair Cunha (PT-MG), e 
a então chefe da corporação, 
Andrea Vacchiano. Ela seria 
substituída pelo próprio João 
Octacílio, semanas depois.

Andrea Vacchiano rela-
tou que foi cobrada, duran-
te reunião com Odair Cunha 
e com o vereador de Belo Ho-
rizonte Wellington Magalhães 
(PSDC), por não atender pe-
didos do parlamentar muni-

cipal. Wellington Magalhães 
é investigado e chegou a ser 
preso por supostamente frau-
dar licitações na Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte.

Segundo ela, os pedidos 

de Wellington Magalhães se 
tratavam, em sua maioria, 
de transferências de policiais. 
Andrea Vacchiano afirmou 
que explicou ao parlamen-
tar que todos os pedidos de 

transferências recebidos, in-
dependentemente da origem, 
eram alvos de análise técnica 
e que muitos foram negados 
por causa da falta de recursos 
humanos na Polícia Civil.

Comissão de Segurança Pública ouviu, em audiência, a delegada Andrea Cláudia Vacchiano

Flávia Bernardo

COMISSÕES

Deputados divergem sobre atual chefia 
O presidente da Comissão de 
Segurança Pública e autor do 
requerimento de audiência, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB), defendeu a exoneração 
de João Octacílio da chefia da 
Polícia Civil e comentou o teor 
do áudio. “Mais parece uma 
conversa de organização crimi-
nosa”, comparou. O parlamen-
tar pediu providências para os 
órgãos cabíveis, em especial a 
Corregedoria da Polícia Civil. 

O deputado João Leite 
(PSDB) criticou a escolha de 
João Octacílio. Para ele, An-
drea Vacchiano foi retirada do 
cargo por não aceitar influên-
cias políticas em suas deci-
sões. Ambos os deputados 
elogiaram a atuação da ex-
-chefe da corporação.

O deputado Paulo Guedes 
(PT), ao contrário, defendeu 
a gestão de João Octacílio à 

frente da Polícia Civil. Segundo 
ele, a substituição na chefia do 
órgão foi técnica, não haven-
do motivação política. Ainda 
de acordo com Paulo Guedes, 
na nova gestão já foram rea-
lizadas mais de 70 operações 
policiais, enquanto na anterior 
nenhuma operação teria ocor-
rido, informação contestada 
por Andrea Vacchiano.

O parlamentar ainda 
condenou a forma agressiva 
como estariam sendo trata-
das as forças policiais em Mi-
nas Gerais. Para ele, a comis-
são se tornou palco de críti-
cas à gestão da segurança 
pública. O deputado Sargen-
to Rodrigues defendeu o tra-
balho da comissão. 
Peritas – Na reunião de on-
tem, a Comissão de Segu-
rança Pública também ouviu 
o relato de duas peritas cri-

minais sobre pressão sofrida 
dentro de unidade da Polícia 
Civil. Elas teria sido acusadas 
de produzir um laudo falso.

A perita Viviane Márcia 
Mendonça disse que recebeu 
uma intimação para compa-
recer a um depoimento na 
Delegacia de Fraudes. Segun-
do ela, na ocasião o delega-
do Rodrigo Bossi teria ques-
tionado a validade de laudo 
produzido por Viviane e por 
outra perita, Daniela Venân-
cio Mendes, há seis anos.

Ela afirmou que o de-
legado teria dito que o lau-
do produzido culminou em 
condenação injusta de Nílton 
Monteiro, responsável pela 
divulgação da chamada Lista 
de Furnas, que trazia nomes 
de políticos envolvidos com o 
pagamento de propinas. Da-
niela Venâncio confirmou o 

relato da colega.
O presidente do Sindicato 

dos Peritos Criminais, Wilton 
Ribeiro de Sales, apoiou as 
peritas e afirmou que foi feita 
uma representação na Corre-
gedoria da Polícia Civil. Os de-
putados João Leite e Sargen-
to Rodrigues condenaram o 
ocorrido. O subcorregedor da 
Polícia Civil, Fábio Tasca, afir-
mou que a Corregedoria está 
atenta a todas as questões le-
vantadas e vai tomar as provi-
dências necessárias.

O deputado Paulo Gue-
des disse que vai apresen-
tar novo requerimento para 
que o delegado Rodrigo Bos-
si compareça à Comissão de 
Segurança e possa explicar 
o ocorrido. O deputado Sar-
gento Rodrigues afirmou que 
o delegado foi convidado pa-
ra a reunião de ontem.
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Comissão de Educação chama secretários
para explicar atrasos nas verbas da área

Os secretários de Estado de 
Educação, de Fazenda e de 
Planejamento e Gestão serão 
convidados a comparecer à 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. O objetivo 
é buscar esclarecimentos 
sobre os motivos de atrasos 
nos repasses de recursos pa-
ra a área de educação, bem 
como sobre o parcelamento 
de salários dos servidores. O 
convite aos secretários, apro-
vado ontem, foi requerido 
pela deputada Ione Pinheiro 
(DEM) e pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PTB).

A comissão aprovou tam-
bém visita às obras da extinta 
Fundação Hidroex, em Frutal 
(Triângulo Mineiro). O objeti-
vo é verificar a situação do lo-
cal, que estaria abandonado, 
conforme o requerimento as-
sinado pelo deputado Arnal-
do Silva (DEM). 

A Fundação Centro Inter-
nacional de Educação, Capaci-
tação e Pesquisa Aplicada em 
Águas (Hidroex), responsável 

por um centro de pesquisas 
de recursos hídricos, foi extin-
ta em setembro de 2016 no 
âmbito da reforma adminis-
trativa do Estado. O órgão es-
tava sob investigação do Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais (MPMG) por suspeita de 
desvio de verbas públicas. 

Os projetos da fundação 
foram assumidos pela Uni-
versidade do Estado de Mi-
nas Gerais (Uemg), que tam-
bém ficou com a guarda dos 
equipamentos. 
Escolas especiais – A educa-
ção também é tema de reque-
rimentos aprovados pela Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. De 
autoria do deputado Elismar 
Prado (Pros), foi aprovada 
visita à Secretária de Estado 
de Educação, em Ituiutaba 
(Triângulo Mineiro), para dis-
cutir a ameaça de doação, pa-
ra a prefeitura do município, 
do imóvel onde funciona a 
Escola Estadual de Educação 
Especial Risoleta Neves.

Outra visita, requerida 
pelo deputado Duarte Bechir 
(PSD), será à Secretaria de Es-
tado da Educação, em Belo 
Horizonte, para tratar da si-
tuação de escolas especiais 
nos municípios de Ituiuta-
ba, Uberaba e Uberlândia (os 
três no Triângulo).

De autoria coletiva de 
Duarte Bechir, do deputado No-
zinho (PDT) e da deputada Io-

ne Pinheiro (DEM), foi aprova-
do requerimento de visita à Es-
cola Comum Viver, na Capital, 
para conhecer a estrutura e o 
funcionamento da instituição. 
Os mesmos parlamentares ti-
veram aprovada visita à Prefei-
tura de Contagem (Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte) 
para debater a manutenção da 
concessão das bolsas de estudo 
a alunos com deficiência.

Fechamento de agências motiva audiência

O fechamento de quatro agên-
cias da Receita Federal em Mi-
nas Gerais será debatido em 
audiência pública da Comissão 
de Desenvolvimento Econômi-
co. Requerimento nesse sen-
tido, do presidente da comis-
são, deputado Roberto Andra-

de (PSB), foi aprovado ontem.
De acordo com informa-

ções da própria Receita Fede-
ral, deverão ser fechadas, ain-
da em julho, 25 agências em 
todo o País. Em Minas, terão 
interrompidos os trabalhos os 
postos nos municípios de Ca-

taguases e Ponte Nova, na Zo-
na da Mata, e Itaúna e Olivei-
ra, no Centro-Oeste do Estado.

Outras cinco audiências 
públicas foram aprovadas na 
reunião da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, 
duas delas em conjunto com 
a Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria. O autor de 
um dos requerimentos, depu-
tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), propõe debater, com 
a Comissão de Agropecuária 
e com o presidente da Fede-
ração das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg), a situação da 
indústria e da agroindústria 
no Estado.

A outra reunião conjunta 
foi solicitada por Antonio Car-
los Arantes e pelos deputados 
Roberto Andrade e Fabiano 
Tolentino (PPS). A finalidade 
será discutir as políticas pú-
blicas relativas à produção de 

etanol hidratado combustível.
O presidente da comis-

são também requereu au-
diência pública para discutir 
a prática de altas taxas de ju-
ros por parte das operadoras 
de cartão de crédito. Roberto 
Andrade sugere, ainda, con-
vidar para a reunião os mem-
bros da CPI dos Cartões de 
Crédito do Senado Federal.
ICMS – Fabiano Tolentino é 
autor de dois outros reque-
rimentos para a realização 
de audiências públicas. O 
primeiro, para debater a pro-
posta de criação do Parque 
Estadual de Rio Manso.

A outra reunião tem por 
objetivo discutir a alíquota 
de ICMS cobrada sobre o li-
tro de álcool e gasolina no Es-
tado. Segundo ele, é a segun-
da mais alta do País, perden-
do apenas para a alíquota co-
brada no Acre.

COMISSÕES

Guilherme Dardanhan

Sarah Torres

Parlamentares querem ouvir três secretários de Estado

Comissão de Desenvolvimento aprovou diversos requerimentos
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Educação 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) comentou notí-
cias publicadas na imprensa 
sobre a educação pública 
em Minas Gerais. Uma de-
las informa que auditoria 
do Tribunal de Contas do 
Estado teria apontado que, 
entre 2014 e 2016, as esco-
las estaduais deixaram de 
receber R$ 1,56 bilhão. “Es-

tá faltando dinheiro até para 
papel e material de limpe-
za. Esse recurso que não foi 
pago equivale a um mês de 
salário de 610 mil docentes”, 
alertou o deputado. Outra 
notícia comentada por Sar-
gento Rodrigues foi sobre 
o risco de desabamento do 
prédio do Instituto de Edu-
cação, na Capital. “O prédio, 
de 1898, faz parte do patri-

mônio histórico de Belo Ho-
rizonte”, declarou. Em apar-
te, a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) anunciou a intenção 
de visitar o local com a Co-
missão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. Sargento 
Rodrigues também divulgou 
que solicitará providências 
às Promotorias de Educação 
e de Patrimônio do Ministé-
rio Público.

Educação 2
O deputado Rogério Correia 
(PT) tratou de duas propo-
sições que deverão ser vo-
tadas em breve: a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 49/18, que prevê a 
aplicação do piso salarial 
nacional aos servidores da 
educação em Minas, e a in-
dicação do deputado Durval 
Ângelo (PT) para o cargo de 

conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado. Rogério 
Correia agradeceu ao pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, Adalclever Lopes 
(MDB), por ter colocado a 
PEC 49/18 na pauta de vo-
tações do Plenário. Ele ex-
plicou que a proposta deixa 
claro que o pagamento do 
piso é para uma jornada de 
24 horas-aula, e não para 

40 horas, como interpretam 
muitos estados do País. Ao 
parabenizar Durval Ângelo 
pela indicação ao Tribunal 
de Contas, Rogério Correia 
lembrou que o colega foi re-
lator e presidente da comis-
são que analisou a PEC 49 
e melhorou a proposta, ao 
determinar que o piso vale 
para todas as oito carreiras 
da educação.

Ferrovias
O deputado João Leite  (PSDB) 
fez um balanço dos trabalhos 
da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras, pre-
sidida por ele. O parlamentar 
criticou medidas do governo 
federal prejudiciais às ferro-
vias mineiras, segundo ele. 
“Está quase acertado com 
a Ferrovia Centro-Atlântica 
que o pagamento de 40 anos 

de outorga da concessioná-
ria se destinará à construção 
da Ferrovia Centro-Oeste, 
no Mato Grosso”, destacou. 
Ele acrescentou que, no caso 
da outorga para a MRS Logís-
tica, o valor seria investido 
no Ferroanel de São Paulo. 
“São R$ 12 bilhões que Mi-
nas pode perder”, alertou. 
Mas João Leite disse que 
a comissão conseguiu tra-

zer para municípios minei-
ros audiências da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) sobre o 
tema. Em aparte, o depu-
tado Isauro Calais (PMDB) 
mencionou problemas re-
lacionados a ferrovia ad-
ministrada pela MRS, que 
passa por Juiz de Fora. Ele 
manifestou apoio ao tra-
balho da comissão.Fo
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
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 23.765
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 Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

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 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)
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ORDEM DO DIA (cont.)
PEC 49/18

Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art 201-A à Consti-
tuição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos servidores da 
educação não seja inferior ao piso salarial nacional. Discussão em 1º turno

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)
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 pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Executivo a realizar operação de crédito

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do relatório detalha-
do de informações pelo gestor do SUS no Estado. Requerimento: deputados 
Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 1.602/15 (1º turno), do deputado Ivair No-
gueira, que altera a Lei 7.772, de 1980, a qual dispõe sobre a proteção, a 
conservação e a melhoria do meio ambiente

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 30 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar operação de crédito

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenarinho IV) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 5.189/18 (turno único), do governador 
Fernando Pimentel, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2019

10h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar operação de crédito

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório SE) – 

discutir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.941/18 (1º turno), do deputado Leonídio Bouças, 
que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Uberlândia

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 

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

receres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.181/18 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que institui auxílios saúde e 
transporte para servidores do Poder Judiciário

• 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 parecer sobre o PL 563/15 (1º turno), da depu-
tada Rosângela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e 
Qualificação Social e Profissional

14h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 10h45
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e 
votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 4.877/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho I) – mesma pauta da reunião das 10h30

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Indicação de Durval Ângelo para o Cargo de Conselheiro do 

TCE (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
16 horas

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

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – debater, na 
Academia Mineira de Letras, questão de gênero na linguagem e na lite-
ratura. Requerimento: deputada Marília Campos

16h10
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.676/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das 
Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização 
de barragens no Estado

18h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 10h45

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h25 Minas é Muitas – Diamantina 
 1h Panorama – Crimes cibernéticos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (24/4) – Debate as 

conjunturas de funcionamento do Presídio de São Joaquim de 
Bicas 2

 5h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi 
Queiroz

 6h30 Via Justiça –  
 7h Zás – Cantora Sol Bueno 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Crimes cibernéticos
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Educador Miguel Arroyo 

 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 Comissão de  Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(26/3) – Comissão debate parcerias entre Apaes e o Estado
 21h25 Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos × 

criminalidade
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 


