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Aposentados denunciam golpe praticado
por associação e buscam apoio da ALMG

Com a promessa, não cum-
prida, de terem suas apo-
sentadorias revisadas, com 
ganhos bem superiores ao 
valor que recebem, Francisco 
Assis Oliveira e Geraldo Fer-
nandes Pires pagaram à Asso-
ciação Brasileira de Apoio aos 
Aposentados, Pensionistas e 
Servidores Públicos (ABSP), 
entidade com sede em Belo 
Horizonte, até R$ 4 mil. A 
perda de Antônio José dos 
Santos foi um pouco maior: 
R$ 6 mil foram descontados 
de seu cartão de crédito. Em 
troca, até agora, nenhum 
dos três nada recebeu. Des-
confiados de que podem 
estar sendo vítimas de um 
golpe, eles procuraram ajuda 
no Procon Assembleia.

A gravidade das denún-
cias, apresentadas ontem 
pelos próprios aposentados, 
em audiência pública da Co-
missão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte, 
levou o deputado João Leite 
(PSDB), autor do requerimen-
to de realização da reunião, 
a solicitar a intervenção da 
Polícia Civil e a pedir o apoio 

do Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), da De-
fensoria Pública do Estado e 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Minas (OAB-MG). O 
parlamentar disse ainda que, 
se necessário, a própria co-
missão poderá agendar uma 
visita à associação.

Segundo os depoimen-
tos, a abordagem aos apo-

sentados é feita por meio de 
carta em que são informados 
de que os valores de suas 
aposentadorias estariam de-
fasados e que a associação 
dispõe de meios para ajudá-
-los, desde que assinem um 
contrato de adesão, dentro 
de um prazo estipulado.

Com medo de perderem 
o suposto prazo, após o qual

não seria mais possível entrar 
com recurso, conforme faz 
crer o teor da carta, os apo-
sentados acabam aceitando a 
oferta de prestação de servi-
ços mediante pagamento.

Após o primeiro contato, 
a mesma entidade promete, 
também, ganhos relativos a 
causas sabidamente derrota-
das, conforme o Procon.

Procon alerta para ocorrência de crimes
Desde 2012, o Procon Assem-
bleia vem atendendo casos 
semelhantes, segundo o ge-
rente-geral do órgão, Gilber-
to Dias de Souza. Na última 
semana, porém, as reclama-
ções aumentaram, envolven-
do valores de até R$ 10 mil.

“Esse é o caso mais gra-
ve que temos atendido em 12 
anos de funcionamento do 
Procon Assembleia”, afirma Gil-
berto, para quem a ABSP vem 
agindo “de forma criminosa”.

O coordenador do Pro-
con, Marcelo Rodrigues Bar-
bosa, vê indícios claros de 

atuação de uma “organiza-
ção criminosa”. Ele disse que 
a entidade comete várias in-
frações, entre as quais a de 
publicidade enganosa e a de 
descumprimento do Estatu-
to do Idoso.

Assessor jurídico do Pro-
con Assembleia, Pedro Baêta 
da Costa denunciou que a en-
tidade atua em diversos es-
tados e se esconde por trás 
de nomes e siglas diferen-
tes, entre as quais Abraem, 
Abraecom e Andac.

A delegada Sílvia Helena 
de Freitas Mafuz, da Delega-

cia de Defesa do Consumidor, 
se comprometeu a colaborar 
com a comissão e orientou os 
lesados a formalizarem quei-
xa na Polícia e a procurarem a 
Defensoria Pública.
Resposta – O advogado Fa-
biano Márcio de Moraes, re-
presentante da associação, 
afirmou que presta consulto-
ria sobre os direitos dos apo-
sentados e que a correspon-
dência enviada é apenas uma 
carta-convite com o intuito 
de informar os aposentados 
sobre seus direitos. Além de 
atendimento jurídico, a enti-

dade, disse, oferece também 
atendimento médico e cursos 
gratuitos, bem como parce-
rias com farmácias, óticas e 
outras empresas, com des-
contos para os associados.

Indagado sobre os casos 
relatados na audiência, disse 
que os aposentados têm di-
reito a desistir do contrato no 
prazo de uma semana a partir 
da assinatura. Caso termine o 
prazo, segundo ele, é possível 
também fazer uma carta de 
próprio punho solicitando o 
cancelamento. “Não há o intui-
to de lesar ninguém”, declarou.

Comissão de Defesa do Consumidor ouviu idosos e representante da associação denunciada por eles

Luiz Santana
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Crítica a projeto que flexibiliza uso de
agrotóxicos é unânime em audiência

Participantes de audiência pú-
blica realizada ontem pela Co-
missão de Participação Popu-
lar defenderam uma mobiliza-
ção nacional contra o Projeto 
de Lei (PL) federal 6.299/02, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados. A matéria flexibi-
liza as regras de controle de 
agrotóxicos no País.  “Querem 
embutir em nossa cabeça a 
idevalor ia de que veneno não 
é veneno”, disse o presidente 
da comissão, deputado Dou-
tor Jean Freire (PT), que re-
quereu o debate.

A discussão contou com 
a participação do deputado 
federal Padre João (PT-MG), 
autoridades do Governo do 
Estado e representantes de 
entidades da sociedade civil.

A polêmica com relação 
ao projeto federal começa 
pelo novo nome que ele dá 
aos agrotóxicos, que passa-
riam a ser chamados de “de-
fensivos fitossanitários e pro-
dutos de controle ambiental”. 
Para os críticos, essa é uma 
forma de diminuir a rejeição 
da opinião pública a essas 
substâncias, utilizando um 
nome menos negativo.

Outra mudança critica-
da é com relação à análise 
para liberação de um novo 
agrotóxico. Hoje é necessária 
a aprovação de três órgãos 
do governo: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

O PL 6.299/02 retira o 
poder de veto desses órgãos, 
com exceção do Mapa, e 
também permite a liberação 
provisória de agrotóxicos, 
mesmo antes da conclusão 
da análise oficial. Também 
elimina a autonomia de esta-
dos e municípios para legislar 
sobre o assunto.

Outro item malvisto é a fle-
xibilização de uma regra atual 
que protege contra os riscos 

para a saúde humana. É proibi-
do o registro de agrotóxicos que 
tenham características terato-
gênicas, carcinogênicas e muta-
gênicas e que causem distúrbios 
hormonais e danos ao apare-
lho reprodutor. O projeto em 
tramitação determina que só 
continua proibido o registro de 
produtos com essas caracterís-
ticas se houver risco inaceitável 
comprovado cientificamente, 
sem esclarecer como seria isso.

Multinacionais podem ser beneficiadas
Tanto o deputado Padre João 
quanto o representante da 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), Rodrigo Car-
valho Fernandes, disseram 
acreditar que a facilitação do 
uso de agrotóxicos prejudi-
ca até mesmo os interesses 
dos produtores rurais. Isso 
porque aumenta a resistên-
cia, dentro e fora do País, a 
alimentos que podem estar 
contaminados por produtos 
proibidos no exterior.

“O compromisso de 
quem defende esse proje-
to não é com os ruralistas, é 
com as multinacionais que 
produzem esses venenos”, 
afirmou Padre João. Ele de-

fende que a melhor resposta 
a essas propostas nocivas se-
ria o PL 6.670/16, da Comis-
são de Legislação Participati-
va da Câmara de Deputados.

O projeto elogiado por 
Padre João institui a Polí-
tica Nacional de Redução 
de Agrotóxicos, mas ainda 
depende da análise de uma 
comissão especial, enquan-
to o PL 6.299/02 já está 
pronto para votação em Ple-
nário. “Enquanto as pessoas 
estavam atentas à Copa do 
Mundo, a Câmara fez an-
dar esse projeto”, lamentou 
Doutor Jean Freire.

Integrante da direção 
estadual do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), Bruno Diogo 
afirmou que o Brasil é hoje 
estratégico para as multina-
cionais de agrotóxicos, por 
ser o maior consumidor mun-
dial do produto. “A venda de 
agroquímicos rende bilhões, 
só no Brasil, e 80% desse 
lucro fica com seis grandes 
grupos transnacionais”, rela-
tou. Esses grupos, segundo 
ele, são Monsanto, Dupont, 
Bayer, Syngenta, Basf e Dow 
Agrosciences.
Alternativas – O presidente 
do Conselho de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
Sustentável de Minas Ge-
rais (Consea-MG), Élido Bo-
nomo, ressaltou ser falsa a 
ideia de que altos níveis de 

produtividade sejam possí-
veis apenas com a utilização 
de venenos agrícolas. Para 
ele, isso só favorece o con-
trole de poucas empresas 
mundiais sobre a agricultu-
ra, por meio do fornecimen-
to de sementes modificadas 
e agrotóxicos.

Para reforçar a ideia de 
que há alternativas ao uso de 
defensivos agrícolas, a pes-
quisadora Madelaine Venzon 
fez uma apresentação de téc-
nicas relacionadas à agroeco-
logia que são divulgadas ou 
desenvolvidas pela Empresa 
de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais (Epamig). 
Ela defendeu o investimen-
to nesse tipo de pesquisa.

Debatedores defenderam mobilização contra o PL federal 6.299/02, que está pronto para votação

 Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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Após análise de comissões, projeto sobre
empréstimo está pronto para Plenário

Está pronto para ser apre-
ciado em Plenário, em 1º 
turno, o Projeto de Lei (PL) 
5.011/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
o Poder Executivo a contrair 
empréstimo para o pagamen-
to de precatórios. Ele passou, 
em reuniões realizadas na 
noite de ontem, pelas Comis-
sões de Constituição e Justiça 
(CCJ), de Administração Pú-
blica e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).

Na CCJ, o relator foi o pre-
sidente da comissão, deputa-
do Leonídio Bouças (MDB), 
que considerou a matéria 
constitucional. O relator na 
Comissão de Administração 
Pública foi também o presi-
dente, deputado João Maga-
lhães (MDB), que apresentou 
o substitutivo nº 1. O objetivo 
do novo texto, sugerido pelo 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), líder do Bloco Verda-
de e Coerência, de oposição, 
é assegurar que os recursos 
sejam de fato aplicados no 
pagamento de precatórios. 
Na FFO, a matéria foi relatada 
pelo deputado Dirceu Ribeiro 
(Pode), que manteve o subs-

titutivo e apresentou uma 
emenda, para acrescentar 
garantias do Estado que não 
constam do texto original.

O PL 5.011/18 pretende 
adequar a legislação estadual 
à possibilidade trazida pela 
Emenda Constitucional 99, 
de 2017. A referida norma 
estabelece que os estados, 
o Distrito Federal e os mu-
nicípios que, em 25 de mar-
ço de 2015, se encontravam 

em atraso no pagamento de 
seus precatórios – dívidas do 
poder público resultantes de 
decisões judiciais – quitarão, 
até 31 de dezembro de 2024, 
seus débitos vencidos e os 
que vencerão nesse período.

Além de recursos orça-
mentários próprios, foi de-
finido que eles poderão uti-
lizar para esse fim linhas de 
crédito especial oferecidas 
pela União, diretamente ou 

por intermédio das institui-
ções financeiras sob seu con-
trole. A esses empréstimos, 
não se aplicam quaisquer li-
mites de endividamento pre-
vistos em lei.

Nesse contexto, o PL 
5.011/18 permite que o Gover-
no do Estado realize emprésti-
mo com instituição financeira 
oficial federal até o limite de 
R$ 2 bilhões para o pagamento 
de seus precatórios.

Parecer sobre créditos é distribuído
Ficou para hoje a análise em 
1º turno do Projeto de Lei 
(PL) 5.012/18 na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Em reunião na noite de on-
tem, o relator da proposta 
e presidente da comissão, 
deputado Leonídio Bouças 
(MDB), solicitou a distribui-
ção de avulsos de seu pare-
cer, no qual opina pela consti-
tucionalidade da proposição.

De autoria do governa-
dor Fernando Pimentel, o PL 
5.012/18 altera a Lei 22.914. 
de 2018, que trata da cessão 
onerosa de direitos creditó-
rios originados de créditos 
tributários e não tributários 
do Estado. Na prática, a nor-
ma permite que o Governo 

antecipe o recebimento des-
sas dívidas de longo prazo 
por meio da transferência 
dos créditos a pessoas jurídi-
cas de direito privado e fun-
dos de investimento regula-
mentados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

A primeira alteração pro-
movida pelo PL 5.012/18, já 
no artigo 1º, é a restrição de 
cessão apenas para os cré-
ditos vencidos. Após a tran-
sação, esses créditos seriam 
convertidos de públicos em 
privados e, com isso, o deve-
dor passaria a dever não mais 
ao Estado, mas à instituição 
que adquiriu o crédito. Por 
essa razão, ele teria direito a 
uma certidão de regularidade 

fiscal, ou seja, de que está em 
dia com o fisco, desde que 
não haja outras pendências 
em seu nome.

O projeto também per-
mite que os créditos sejam 
reajustados por índices de 
mercado e que a instituição 
privada possa cobrá-los ju-
dicial e extrajudicialmente. 
Embora a proposição trate de 
“concessão onerosa”, ela não 
especifica parâmetros para a 
negociação entre o Estado e a 
iniciativa privada, com relação 
ao deságio (desconto) que será 
aplicado sobre os créditos.

De acordo com a justifi-
cativa do governador, o ob-
jetivo da proposta é “trazer 
maior segurança jurídica e 

negocial ao Estado e às ins-
tituições cessionárias com as 
quais serão realizadas as ope-
rações de crédito”.
Auxílio-saúde – Em outra 
reunião na noite de ontem, a 
CCJ deu pareceres pela cons-
titucionalidade a dois proje-
tos relacionados à instituição 
do auxílio-saúde para os ser-
vidores do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG). 
São eles o Projeto de Lei (PL) 
5.275/18 e o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 78/18, 
ambos de autoria do procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet. O auxílio tem 
valor de R$ 450 mensais, em 
média. O relator foi o deputa-
do Leonídio Bouças. 

A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na noite de ontem para analisar projetos do governador

Sarah Torres
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Em visita à Secretaria de Educação,
comissão leva demandas do interior

Duas demandas apresentadas 
pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência foram discutidas, on-
tem, em visita à Secretaria de 
Estado de Educação, realizada 
por seu presidente, deputado 
Duarte Bechir (PSD), que teve 
a companhia de duas direto-
ras de escolas do interior de 
Minas. Na pauta, a abertura 
de novas matrículas do ensino 
especial em Uberaba e a de-
socupação de uma escola em 
Ituiutaba, ambos os municí-
pios no Triângulo Mineiro.

A diretora da Escola Es-
tadual de Educação Especial 
Risoleta Neves, de Ituiutaba, 
Katiuce Cristina Araújo Ri-
beiro, relatou a preocupação 
da comunidade com desejo 
manifestado pelo prefeito de 
desocupar o prédio da esco-
la, que pertence ao Estado, 
para a construção de um cen-
tro de educação especial. “A 
proposta não é clara, não tem 
transparência, e hoje fazemos 
um trabalho de auxiliar no pro-
cesso de inclusão de alunos 
na escola comum, ao mesmo 
tempo em que ainda damos 
assistência aos estudantes que 
precisam de mais cuidados. 
Então, o receio das famílias de 
que esse projeto se concretize 
é grande”, explicou.

A subsecretária de De-
senvolvimento da Educação 
Básica, Augusta Mendonça, 

garantiu à diretora que não 
está nos planos do governo 
a desocupação do prédio. 
“O encerramento da escola 
não está nos nossos planos. 
E sempre que existe a cessão 
de imóvel, isso é feito com 
muito diálogo. Nosso compro-
misso é com a escola”, frisou. 
Atualmente, o estabelecimen-
to atende cerca de 90 alunos 
na educação especial, incluin-
do-se turmas de educação de 
jovens e adultos (EJA).

Já a diretora do Centro 
de Orientação e Pesquisa em 
Educação Especial de Ube-
raba, Rejane Isabel Ferreira, 
explicou que a sua instituição 
corre o risco de fechar as por-

tas em dezembro, já que não 
há a perspectiva de novas ma-
trículas, apesar das deman-
das da comunidade. “Nossas 
três turmas se formam no fim 
do ano e também temos ofe-
recido cursos técnicos de for-
mação dos professores dos 
municípios de Conceição e 
Ituiutaba para a educação es-
pecial, para que eles possam 
atuar nas escolas comuns. Só 
que depois da formação de 
todos, não teremos mais alu-
nos e a demanda existe, mas 
não temos a autorização para 
abertura de novas matrícu-
las”, reforçou.

O chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Educa-

ção, Hércules Macedo, garan-
tiu que, havendo demanda, in-
clusive para os cursos técnicos, 
a Superintendência Regional 
de Ensino pode autorizar a 
abertura de novas matrículas 
para 2019. “Temos dialoga-
do de maneira bem-sucedida 
com as regionais e assim pre-
tendemos continuar. Esse tra-
balho importante de vocês de 
formação dos profissionais de 
ensino é algo de que precisa-
mos muito”, ressaltou.

O deputado Duarte Bechir 
demonstrou satisfação com os 
resultados da reunião. Ele dis-
se que o diálogo com a secre-
taria tem permitido a sobrevi-
vência das escolas especiais.

Willian Dias

Presidente da comissão reuniu-se com representantes de secretaria e diretoras de escolas

PLENÁRIO

Novo acordo tenta garantir votação
Um novo acordo entre a base 
de apoio ao governador Fer-
nando Pimentel e a oposição 
foi anunciado no encerra-
mento da Reunião Extraor-
dinária de Plenário da noite 
de ontem. Segundo o 1º-se-
cretário da ALMG, deputado 
Rogério Correia (PT), os líde-
res decidiram votar, hoje, os 
12 vetos que travam a pauta 
do Plenário e a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 

49/18, além de outros proje-
tos. A PEC institui a obrigato-
riedade de pagar aos servido-
res da educação o piso nacio-
nal do magistério.

A reunião foi acompa-
nhada por professores da 
rede estadual, que lotaram 
as galerias. Eles fizeram 
manifestações ruidosas, as 
quais começaram durante 
o pronunciamento do líder 
do bloco oposicionista Ver-

dade e Coerência, deputado 
Gustavo Corrêa (DEM), que 
discutia o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 23.882. Após 
muitas interrupções dos ser-
vidores, o deputado abando-
nou a tribuna e pediu a sus-
pensão da reunião. O acordo 
foi anunciado pouco mais de 
uma hora depois.

Gustavo Corrêa, que fa-
lou pouco mais de 15 minu-
tos, afirmou que não é dese-

jo dos deputados de oposição 
prejudicar qualquer catego-
ria profissional, mas confir-
mou o processo de obstru-
ção das votações. Segundo 
o deputado, a obstrução só 
terminaria após acordo com 
a base governista. A condição 
imposta seria garantir o paga-
mento integral e em dia dos 
servidores estaduais. “Temos 
responsabilidade com os mi-
neiros”, justificou.



17 de julho de 2018 terça-feira – Assembleia Informa • 5

Reunião Extraordinária (10 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 69/18

Do governador Fernando Pimentel. Indica o deputado Durval Ângelo 
para o cargo de conselheiro do TCE. Discussão em turno único

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. 
Prosseguimento da discussão 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 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 inser-
ção de mensagem educativa em cardápios. 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)

PEC 34/15
Do ex-deputado Wander Borges e outros. Acrescenta dispositivos 
aos artigos 159 e 160 da Constituição do Estado e ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, a fim de propor a autorização 
do orçamento impositivo em relação às emendas parlamentares. 
Discussão em 1º turno

PEC 49/18
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art 201-A à 
Constituição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos 
servidores da educação não seja inferior ao piso salarial nacional. 
Discussão em 1º turno

PL 5.011/18
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Poder Executivo a reali-
zar a operação de crédito que especifica. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA

ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 677/15 (1º turno), do deputado Roberto 
Andrade, que institui o Selo Fiscal de Controle

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Ho-

rizonte) – visita ao Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, para averiguar 
as providências tomadas pela Codemig para melhorar a acessibilidade 

das pessoas com deficiência. Requerimento: deputados Duarte Bechir e 
Nozinho e deputada Celise Laviola

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

10h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 

COMUNICAÇÃO

Eleição é tema de edição interativa do 
programa Mundo Político no Facebook

Vai ao ar hoje (17), a partir das 
12 horas, uma edição especial 
interativa do programa da TV 
Assembleia Mundo Político. 
A transmissão será pela pá-
gina do Facebook da ALMG  
(facebook.com/assembleia-
deminas). As novas regras 
eleitorais serão o tema do 
programa, que terá entrevista 
com o corregedor do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), desembar-
gador Rogério Medeiros. 

Na pauta do programa, 
além das perguntas do pú-
blico, estão os desafios e as 
recomendações da Justiça 
Eleitoral a partidos, candida-
tos e eleitores. 

Segundo o coordenador 
da cobertura das Eleições 

2018 na TV Assembleia, Mar-
cos Barreto, a entrevista terá 
uma duração maior, de 35 
minutos, em bloco único. A 
ideia é dar mais tempo para 
a participação do público, 
que terá perguntas respondi-
das pelo desembargador. Ele 
acrescenta que a expectativa 
é de que, após essa experiên-
cia piloto do Mundo Político, 

novas edições do programa 
e de outros da grade de pro-
gramação da TV utilizem esse 
recurso interativo.

Após a transmissão ao 
vivo pelo Facebook, o Mun-
do Político será exibido na TV 
Assembleia, ainda hoje, às 
22h30, com reprises amanhã 
(18), em dois horários, às 8 
horas e às 13 horas.



6 • terça-feira – Assembleia Informa 17 de julho de 2018

 0h Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud
 1h Segunda Musical – Gabriele Vieira, Gabriel Faustino e Ludmilla 

Cunha 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (11/4) – Comissão recebe prestação de 

contas das despesas com saúde em Minas 
 5h50 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 

Soares da Costa e Adriano Denardi Jr. 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Compactos de Comissões
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h30 Via Justiça – Desarmamento 
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Violência contra os idosos
 20h Palestra – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, com 

Jaime Barreiros Neto 
 21h Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud
 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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que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 5.011/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito 

11 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 

duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.930/16 (tur-
no único), do deputado Doutor Jean Freire, que institui o Dia Estadual 
da Viola Caipira

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado

11h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 5.275/18 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que 
institui assistência à saúde para os servidores do Ministério Público 
de Minas Gerais

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador Fer-
nando Pimentel, que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre 
a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não 
tributários do Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – obter escla-
recimentos sobre o pregão realizado pela Secretaria de Estado de Educa-
ção para aquisição de câmeras fotográficas digitais, sobre a contratação 
do Instituto Inhotim para desenvolver ações de capacitação dos servido-
res e sobre atrasos nos repasses da área. Requerimento: deputada Ione 
Pinheiro e deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

• Comissão de Redação (Auditório SE) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho III) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas 
ao Plenário, entre as quais o PL 4.633/17 (1º turno), do deputado Antô-

nio Jorge, que altera a Lei 22.460, de 2016, a qual estabelece diretrizes 
para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-
nião das 10h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-
nião das 10h30

15 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 

mesma pauta da reunião das 9h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 11 

horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 3.578/16 (1º turno), do deputado Antonio Carlos 
Arantes, que dispõe sobre a política estadual de incentivo às startups

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-
nião das 11 horas

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – 

discutir e votar proposições da comissão
16h30

• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre a 
PEC 49/18 (2º turno), do deputado Rogério Correia e outros, que acres-
centa o artigo 201-A à Constituição Estadual, a fim de determinar o pa-
gamento do piso salarial nacional aos servidores da educação em Minas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – mes-
ma pauta da reunião das 11h30

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
18h15

• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 
16h30

18h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-

nião das 10h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-

nião das 10h30
19 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da reu-
nião das 11 horas

19h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – mes-

ma pauta da reunião das 11h30

ACONTECE HOJE (cont.)


