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Governador informa ausência do Brasil 
O governador Fernando Pi-
mentel vai se ausentar do 
Brasil de amanhã (29/11) 
até domingo (2/12), para 
tratar de assuntos particu-
lares. O ofício informando 
a ausência, de autoria do 
próprio governador, foi lido 
ontem na Reunião Ordinária 

de Plenário.
Também durante a reu-

nião, foi iniciada a discussão 
em 1º turno da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
14/15, do deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB) e outros. 
A proposição prevê que a 
conversão de férias-prêmio 

adquiridas até 29/2/04 po-
derá ser utilizada para qui-
tar, total ou parcialmente, o 
financiamento da casa pró-
pria no Sistema Financeiro 
de Habitação ou em sistema 
estadual de financiamento 
habitacional.

Como a comissão espe-

cial encarregada de anali-
sar a matéria perdeu o pra-
zo para emitir parecer, o de-
putado João Leite (PSDB) foi 
nomeado relator da PEC em 
Plenário. Da tribuna, ele leu 
seu parecer favorável. Não 
houve quórum, no entanto, 
para a votação.

Propostas da revisão participativa do
PPAG geram emendas e requerimentos

As sugestões colhidas pela 
 ALMG no processo de revisão 
participativa do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2016-2019, para o exer-
cício de 2019, foram analisadas 
ontem pela Comissão de Parti-
cipação Popular. Das 77 Propos-
tas de Ação Legislativa (PLEs), 
de números 225 a 301, 73 ti-
veram parecer pela aprovação, 
gerando 69 emendas ao PPAG, 
53 emendas à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e 160 requerimen-
tos de providências aos órgãos 
da administração pública. Qua-
tro PLEs foram rejeitadas.

Na mesma reunião, re-
ceberam pareceres favorá-
veis três PLEs com demandas 
do Parlamento Jovem de Mi-
nas 2018, que discutiu o tema 
“Violência contra a mulher”. 
Elas resultaram numa emen-
da ao PPAG, em três emendas 
à LOA e em 13 requerimentos.

As PLEs, todas de iniciativa 
popular, foram relatadas pelos 
deputados Doutor Jean Freire 
(PT), presidente da comissão, 
e Cristiano Silveira (PT) e pela 
deputada Marília Campos (PT).

Parte das propostas acata-
das prevê acréscimo de recur-
sos em ações que já constam 
do PPAG. Esses investimentos 
têm como objetivo, por exem-
plo, a manutenção e a amplia-
ção das unidades móveis de 
atendimento à mulher vítima 
de violência (“ônibus lilás”) e o 
apoio ao enfreamento da vio-

lência contra a juventude ne-
gra. São também exemplos de 
ações que poderão receber 
mais recursos o fortalecimen-
to das organizações de catado-
res de materiais recicláveis e a 
realização de feiras de econo-
mia solidária.

Outras PLEs propõem a 
inclusão de novas ações no 
PPAG, voltadas, por exem-
plo, para a promoção e o de-
senvolvimento do artesanato 
e para o fomento à apicultu-
ra. Planos estaduais dirigidos 
a públicos específicos, como 
mulheres, pessoas com defi-
ciência e população LGBT tam-

bém podem ser beneficiados 
pelas emendas. 

O processo de revisão do 
PPAG para 2019 contou com a 
participação de 445 pessoas e 
teve 173 entidades represen-
tadas. As 316 sugestões rece-
bidas foram analisadas junto 
com propostas originadas do 
Fórum Técnico Plano Estadual 
da Política para a População 
em Situação de Rua. 

Todas as propostas pas-
sarão, agora, pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, antes da vota-
ção do PPAG e do projeto da 
LOA em Plenário.

Cultura – A Comissão de Cul-
tura também se reuniu ontem 
para analisar proposições. Os 
parlamentares deram parece-
res pela aprovação aos Projetos 
de Lei 5.453/18, do deputado 
Bosco (Avante), que reconhe-
ce o Coral Lírico de Minas Ge-
rais como patrimônio históri-
co e cultural do Estado; e PL 
3.920/16, do deputado Rogério 
Correia (PT), que trata da pre-
servação dos clubes sociais de 
negros em Minas Gerais, por 
meio de seu reconhecimento 
como bem imaterial. Ambos 
estão prontos para análise em 
Plenário, em 1º turno.

Parlamentares da Comissão de Participação Popular analisaram propostas de ação legislativa

Guilherme Bergamini
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação Barralonguense das Bordadeiras e Artesãos (Ga-
leria 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) – 
discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.039/17 (1º turno), do deputado Luiz Humberto Car-
neiro, que altera lei sobre o Fundo de Habitação

• 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 sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.474/18 (turno único), da deputada Geisa Teixeira, que institui a Semana 
do Combate à Violência Obstétrica

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I) 
–  discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.658/15 (1º turno), dos deputados Antonio Carlos 
Arantes e Duarte Bechir, que altera limites do Parque da Serra do Papagaio

11 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – discutir e votar pareceres sobre cinco 

proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.103/18 (2º turno), 
do ex-deputado Durval Ângelo, que disciplina incentivo ao audiovisual

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 

sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 2.276/15 
(1º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que dispõe sobre alarme 
de pânico no transporte intermunicipal

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração 

Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre duas proposi-
ções sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.456/18 (1º turno), do go-
vernador Fernando Pimentel, que cria o Fundo Extraordinário

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

receres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 

3.676/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das Barragens, que dis-
põe sobre o licenciamento e a fiscalização de barragens

• 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 de Segurança Pública (Auditório SE) – mesma pauta da reunião 
das 11h30

• Comissão de Cultura (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 11 horas
14h45

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir 
e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 5.037/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
altera lei sobre educação indígena

14h50
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
78/18 (2º turno), do procurador-geral de Justiça, que altera lei que dispõe 
sobre organização do MPMG

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

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.631/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre os queijos artesanais

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

15h15
• Comissão da PEC 14/15 (Auditório SE) – eleger presidente

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 da comissão
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 

presença de convidados, os resultados do Seminário de Combate à Tortura. 
Requerimento:  deputado Cristiano Silveira

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 

duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.103/18 (2º tur-
no), do ex-deputado Durval Ângelo, que disciplina incentivo ao audiovisual

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA
 0h Assembleia Debate (reprise) – Desafios para o 

desenvolvimento: Regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 1h Panorama
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/6/2018) – discussão 

sobre a violência policial na periferia de Belo Horizonte
 5h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direitos dos idosos
 7h Zás – violonista Alan Silva e Grupo Ginga Ligeira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – A evolução da propaganda
 9h Entrevista com parlamentares eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – político e sindicalista Clodesmidt Riani
 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 Sala de Imprensa – Liberdade de imprensa e democracia
 20h00 Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira 
 21h Assembleia Debate (reprise) – Desafios para o 

desenvolvimento: Regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri. 
 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
Reunião Ordinária (14 horas)
PLC 78/18

Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 1994, 
que dispõe sobre a organização do MPMG. Discussão em 1º turno

PL 5.181/18
Do TJMG. Institui auxílios para servidores do Judiciário. Discussão em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde para servi-
dores do MPMG. Discussão em 1º turno


