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Piso para educação e Comissão da Mulher
são destaques na reabertura dos trabalhos

Resultados de fórum serão acompanhados
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) e, em setembro, 
a plenária final do Parlamento 
Jovem de Minas, projeto de 
educação política destinado a 
estudantes do ensino médio e 
que, nesta edição, discute a vio-
lência contra a mulher.

tornos causados pelo tráfego 
irregular de veículos de carga 
pesada no trecho da Estrada 
Real (MG-129) entre Ouro Pre-
to e o município.

No segundo semestre, tam-
bém estão previstas audiên cias 
públicas de revisão do Plano 

sugerir encaminhamentos.
Na sexta-feira (3), a Co-

missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas vai a 
Ouro Branco (Região Central) 
realizar audiência pública. A 
finalidade é debater medidas 
capazes de amenizar os trans-

Neste primeiro dia de agosto, 
será instalado o comitê de re-
presentação do fórum técnico 
Plano Estadual da Política para a 
População em Situação de Rua. 
O grupo vai acompanhar os 
desdobramentos das propostas 
aprovadas durante o evento e 
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Após breve recesso, Assembleia Legislativa inicia hoje os trabalhos parlamentares do segundo semestre

que dispõe sobre a preven-
ção e o controle do diabetes 
em estudantes; PL 1.271/15, 
do deputado Roberto Andra-
de (PSB), em 1º turno, que 
trata de pagamento de taxas 
de cartório; e PL 1.600/15, do 
deputado João Leite (PSDB), 
em 1º turno, que obriga a ins-
talação de dispositivo de so-
norização nas salas de aula.

Quanto aos PLs 4.876/17 
e 4.877/17, ambos do gover-
nador e destinados à imple-
mentação da Política Esta-
dual de Defesa Agropecuária 
(Pedagro), já podem ser ana-
lisados pelo Plenário em 1º 
turno.

judiciais do Estado. A propo-
sição autoriza a Advocacia-
Geral do Estado a não ajuizar, 
não contestar ou desistir de 
ação em curso e a não inter-
por recurso ou desistir, total 
ou parcialmente, de recurso 
eventualmente interposto.

Os projetos de autoria 
parlamentar são os seguintes: 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 25/15, do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), em 
2º turno, que dispõe sobre a 
prevenção e a punição do as-
sédio moral na administração 
estadual cometido contra mi-
litar; PL 895/15, do deputado 
Gil Pereira (PP), em 2º turno, 

deles do governador Fernan-
do Pimentel, foram retirados 
de pauta, por acordo dos líde-
res, e podem voltar à ordem 
do dia. Os outros quatro são 
de autoria de deputados.

O Projeto de Lei (PL) 
5.012/18, do governador, que 
tramita em 2º turno, trata da 
cessão de direitos creditórios 
do Estado. A proposição per-
mite ao Executivo negociar 
títulos com investidores, para 
antecipar o recebimento des-
ses créditos.

Em 1º turno, o PL 
5.302/18, também de Fernan-
do Pimentel, visa desburocra-
tizar e reduzir os processos 

A análise de projetos do Po-
der Executivo e o debate de 
temas importantes, como a 
defesa dos direitos da mu-
lher, movimentam a pauta 
da ALMG na retomada dos 
trabalhos legislativos, a partir 
de hoje (1º). “Vamos manter 
nosso esforço de promover o 
diálogo entre todos os parla-
mentares e os outros Pode-
res, buscando sempre as me-
lhores soluções para o Esta-
do”, afirmou o presidente da 
Assembleia, deputado Adal-
clever Lopes (MDB), sobre a 
atuação da Casa no segundo 
semestre.

O retorno dos trabalhos 
parlamentares será marcado 
pelo ato público comemorati-
vo da promulgação da Emen-
da à Constituição Estadual 
97, que inclui artigo obrigan-
do o pagamento do piso sa-
larial nacional do magistério 
aos servidores da rede esta-
dual de ensino. A solenidade 
será às 10 horas de amanhã 
(2), no Salão Nobre.

O segundo semestre tam-
bém tem uma alteração na 
estrutura da Assembleia, que 
passa a contar, em caráter 
permanente, com a Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mu-
lher, a qual funcionou como 
extraordinária desde 2015.
Projetos – No encerramento 
do primeiro semestre, na úl-
tima reunião do Plenário, em 
25 de julho, seis projetos, dois 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Convenção do PSC (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de espaço
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
 comissão

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

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.182/18 (1º turno), do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao município de Igarapé

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Sala de Reuniões 1 da GPI) – reunião de instalação do comitê de 
representação

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situa-
ção de Rua (Sala de Reuniões 1 da GPI) – 1ª reunião do comitê de 
representação

14h15
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I) – discutir 

e votar proposições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições 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 proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

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

dispensam Plenário

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA
 0h Pensando em Minas (continuação) – As divergências e 

a complementaridade dos autores Caio Prado Jr. e Celso 
Furtado em relação ao papel da industrialização, com João 
Antônio de Paula  

 1h Panorama – Violência contra idosos
 1h30 Comissão de Meio Ambiente (6/6) – Discussão sobre as novas 

regras ambientais no Estado
 5h35 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 6h30 Via Justiça – Voto feminino no mundo 
 7h Zás – Espetáculo de dança Achados e perdidos
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Violência contra idosos
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – Filósofo Michel Le Ven
 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 Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 

Cecília Silva e Alex Teixeira 
 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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