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Criação de auxílios tem votação favorável
O Plenário aprovou ontem, em 
1º turno, em Reunião Extraor-
dinária realizada pela manhã, o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 78/18, do procurador
geral de Justiça, que regula-
menta a assistência à saúde 
para membros do Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
(MPMG). A matéria passou na 
forma original, com a emenda 
nº 1, da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO). Para regulamentar a as-
sistência à saúde, a proposição 
altera a Lei Complementar 34, 
de 1994, que dispõe sobre a 
organização do MPMG.

A assistência a promo-
tores e procuradores pode-

rá ser prestada direta ou indi-
retamente, mediante a com-
provação dos gastos para fins 
de indenização, limitada a 
10% do subsídio mensal.

Os deputados também 
aprovaram, em 1º turno, o PL 
5.275/18, do procuradorge-
ral de Justiça, que institui as-
sistência à saúde aos servi-
dores do Quadro de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do Mi-
nistério Público. O texto foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

De caráter indenizató-
rio, o auxíliosaúde será pago, 
mensalmente, em pecúnia, 
para subsidiar, de forma par-

cial, as despesas com plano ou 
seguro de assistência à saú-
de privados, de livre escolha e 
responsabilidade do servidor. 
O valor do auxílio é de R$ 450.
Tribunal de Justiça – A ins-
tituição dos auxílios saúde e 
transporte aos servidores do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), prevista no PL 
5.181/18, do próprio órgão, 
também foi aprovada pelo 
Plenário, em 1º turno, com a 
emenda nº 1.

O auxíliosaúde será de R$ 
200 para servidores com ida-
de até 40 anos; de R$ 250 para 
servidores entre 41 e 50 anos; 
e de R$ 300 para servidores 
acima de 51 anos. Já o auxílio

transporte será de R$ 150.
Militares – Ainda na Reunião 
Extraordinária, foi aprovado em 
1º turno o PL 5.407/18, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.415, de 2016, 
a qual fixa os efetivos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombei-
ros para o período de 2017 a 
2019. O projeto redistribui os 
cargos dos quadros efetivos da 
PM sem alterar o número total. 

Os quatro projetos rece-
beram pareceres de 2º turno 
favoráveis da Comissão de Ad-
ministração Pública, na noite 
de ontem, e estão prontos para 
análise definitiva em Plenário.

Leia mais sobre o Plená-
rio nas páginas 3 e 4

Fundo que vincula recursos da Lei 
Kandir a restos a pagar é aprovado

Dois projetos de lei do gover-
nador Fernando Pimentel que 
criam fundos foram aprovados 
ontem, na Reunião Ordinária 
de Plenário, em 1º turno. São 
eles o PL 5.456/18, que cria o 
Fundo Extraordinário do Esta-
do de Minas Gerais (Femeg), 
e o PL 5.457/18, que institui 
o Fundo Especial Registral de 
Regularização Fundiária de In-
teresse Social (Ferrfis).

O PL 5.456/18 recebeu 
33 votos favoráveis e 24 con-
trários. Ele passou com as 
emendas de nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), e de nº 2, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

Parlamentares da base do 
governo e da oposição divergi-
ram sobre o projeto. Um dos 
principais argumentos da opo-
sição é que o Femeg vincula 
despesas do atual governo a 
receitas futuras e que podem 
não se realizar, como a com-
pensação federal pelas per-
das do Estado com a Lei Kan-
dir. Ainda segundo a oposição, 
projeto tem a intenção de evi-

tar que o governador seja en-
quadrado em violações da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

O líder do Bloco Mi-
nas Melhor, deputado An-
dré Quintão (PT), no entanto, 
afirmou que a compensação 

da Lei Kandir e outras recei-
tas vinculadas ao Femeg re-
fletem decisões judiciais que 
já transitaram em julgado, 
portanto não poderão deixar 
de ser destinadas a Minas. 

O PL 5.457/18, que deter-

mina a criação do Ferrfis, foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1, da CCJ. O fundo 
tem por objetivo assegurar os 
recursos necessários à Regu-
larização Fundiária Urbana de 
Interesse Social (ReurbS).

Plenário da ALMG votou diversos projetos ontem, em reuniões realizadas pela manhã e à tarde

Luiz Santana
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Contas do governador Fernando Pimentel
de 2016 têm parecer favorável na FFO

A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 
deu ontem parecer de turno 
único favorável ao Projeto de 
Resolução (PRE) 60/18, que 
aprova as contas do governador 
Fernando Pimentel referentes 
ao exercício de 2016. O relator, 
deputado Ulysses Gomes (PT), 
manteve o texto original do 
projeto. A matéria segue agora 
para apreciação do Plenário.

Segundo o parecer, em 
2016, a receita do Estado foi 
de R$ 83,96 bilhões, e a des-
pesa, de R$ 88,12 bilhões, o 
que resultou em déficit fiscal 
de R$ 4,16 bilhões. Sobre as 
despesas constitucionais obri-
gatórias, o relator avalia que o 
Estado cumpriu a destinação 
de verbas para a educação. O 
relatório contábil apresentou 
o índice de 25,35%, com des-
pesa de R$ 10,98 bilhões, sen-
do que a previsão constitucio-
nal é de 25% no mínimo.

À área de saúde, o Poder 
Executivo destinou 12,38% do 
orçamento, acima dos 12% 
previstos constitucionalmente. 

Com relação aos recur-
sos destinados à Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig), o valor re-
passado foi de R$ 382,15 mi-
lhões. Isso corresponde a 1% 
da receita corrente ordiná-

ria arrecadada no exercício, 
o que também contempla a 
previsão constitucional.

A despesa com pessoal, 
em 2016, foi de 48,34%, de 
acordo com metodologia do 
Tribunal de Contas. Já con-
forme a Secretaria do Tesou-
ro Nacional, esse gasto foi de 
58,93% da Receita Corrente 
Líquida, o que excede os li-
mites prudencial e de alerta – 
respectivamente 57% e 54% 
da receita, previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.
Segurança – Também passou 
na FFO e está pronto para o 
Plenário, mas em 1º turno, o 
Projeto de Lei (PL) 2276/15, 
do deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), que torna obri-
gatória a instalação de disposi-
tivo de segurança em veículos 
intermunicipais de transporte 
público, o chamado “botão de 
pânico”. O relator, deputado 
Ivair Nogueira (MDB), opinou 
pela aprovação na forma do 

substitutivo nº 1, da Comis-
são de Segurança Pública.
Turismo – Outra comissão a 
analisar projeto de lei ontem 
foi a de Desenvolvimento 
Econômico, que deu pare-
cer de 2º turno favorável ao 
PL 4.041/17, do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que reconhece o interesse 
coletivo, a importância eco-
nômica e social e a utilidade 
pública dos circuitos turísti-
cos de Minas Gerais.

Situação do transporte motiva audiências
Diferentes comissões da  ALMG 
se reuniram ontem para apro-
var requerimentos. A Comis-
são de Transporte, Comunica-
ção e Obras Públicas aprovou 
solicitação de audiência sobre 
a manutenção do transpor-
te coletivo nos municípios da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). O autor da 
proposição, deputado Carlos 
Henrique (PRB), afirma que as 
empresas do setor têm reduzi-
do o número de veículos que 
circulam nessas cidades.

Outro problema é a elimi-
nação do posto de cobrador 
nos ônibus. De acordo com 

Carlos Henrique, os trabalha-
dores do transporte coletivo 
e os usuários, há muito, já se 
queixam da superlotação, da 
presença de lixo e do sucatea-
mento dos veículos, e, agora, 
têm que lidar também com o 
desgaste de ter o motorista 
acumulando funções.

De autoria do deputado 
Ricardo Faria (PCdoB), tam-
bém foi aprovado pedido de 
audiência pública para discu-
tir as condições do transporte 
fretado licenciado. 
Direitos Humanos – As con-
dições do transporte coletivo 
também são tema de reque-

rimento de audiência apro-
vado na Comissão de Direitos 
Humanos, de autoria do de-
putado Cristiano Silveira (PT). 
O objetivo é debater as condi-
ções indignas de trabalho dos 
motoristas de ônibus devido 
à retirada dos cobradores e o 
risco que isso pode represen-
tar para os passageiros.

A mesma comissão apro-
vou, entre outras, audiência 
para debater a situação do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, considerado preso polí-
tico pela Fundação Internacio-
nal dos Direitos Humanos. O 
autor do requerimento é o de-

putado Rogério Correia (PT).
Da deputada Marília Cam-

pos (PT), foi aprovado reque-
rimento de visita à Delegacia 
Especializada em Repressão 
aos Crimes de Racismo, Xeno-
fobia, LGBTfobia e Intolerân-
cias Correlatas, em Belo Hori-
zonte, para conhecer o traba-
lho dessa unidade, inaugurada 
recentemente. 
Participação – Na Comissão de 
Participação Popular, foi apro-
vada a realização de reunião 
para debater a regulamenta-
ção do passe livre para idosos, 
a requerimento do deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

COMISSÕES

Flávia Bernardo

Deputados analisaram projeto de resolução sobre contas do governador, que está pronto para Plenário
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Em visita a novo prédio do Deoesp,
comissão verifica estrutura inadequada

Salas pequenas para acomo-
dar os policiais e banheiros 
inadequados foram alguns dos 
problemas constatados pela 
Comissão de Segurança Pública 
no imóvel em que atualmente 
funciona o Departamento Es-
tadual de Operações Especiais 
(Deoesp) da Polícia Civil, na 
Pampulha, em Belo Horizonte. 
O local foi visitado ontem por 
parlamentares da comissão.

O Deoesp funcionava no 
Bairro Nova Gameleira e foi 
transferido, em abril deste 
ano, devido a uma reestrutu-
ração de departamentos da 
Polícia Civil, para a Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, 640. 
A principal tarefa do departa-
mento é investigar e promo-
ver operações contra grupos 
criminosos organizados e vio-

lentos. Cerca de 70 policiais 
trabalham no local.

O presidente da comissão 
e autor do requerimento de 
visita, deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), disse que, dian-
te do trabalho especializado 
produzido pelos policiais do 
Deoesp, é fundamental que 
a unidade possua uma estru-
tura adequada para o seu fun-
cionamento. “É decepcionan-
te fazer uma visita a uma uni-
dade do Deoesp e encontrar 
essa estrutura física despre-
parada, com salas pequenas, 
banheiros ruins e um estacio-
namento em que as viaturas 
não conseguem sair com rapi-
dez”, afirmou o parlamentar.

Sargento Rodrigues afir-
mou que, por meio do rela-
tório da visita da comissão, 

vai cobrar uma solução do 
governo do Estado e mobili-
zar outros parlamentares pa-
ra apresentar emendas parla-
mentares destinando recur-
sos ao departamento.

A visita foi acompanhada 
por sindicalistas. O represen-
tante do Sindicato dos Delega-
dos de Polícia de Minas Gerais 
(Sindepominas), delegado Fe-
lipe Freitas, afirmou que a si-
tuação constatada é um refle-
xo do sucateamento enfrenta-
do pela Polícia Civil há alguns 
anos e que pode ser verifica-
da em outras unidades. 

O vicepresidente do Sin-
dicato dos Servidores da Po-
lícia Civil (Sindipol), delegado 
Marcelo Armstrong, afirmou 
que a entidade vai solicitar o 
remanejamento do Deoesp 

para um local mais adequado.
Opções – O chefe do Deoesp, 
delegado Hugo Malhano dos 
Santos, afirmou que, na oca-
sião da transferência da sede 
da unidade, foi acordado que 
a permanência no imóvel da 
Pampulha seria provisória. 
Segundo ele, existem algu-
mas opções para resolver o 
problema da estrutura inade-
quada, incluindo o aluguel de 
outro imóvel.

Também é cogitada a 
transferência do Deosp pa-
ra a antiga sede do Grupo de 
Ações Táticas Especiais (Ga-
te), na Avenida Teresa Cristi-
na. “Esse imóvel já se encon-
tra cedido para a nossa utili-
zação, entretanto seria neces-
sária uma verba de R$ 300 a 
R$ 400 mil para a reforma do 
local”, afirmou o delegado.

Ele apontou como outra 
possibilidade a transferência 
para o prédio na Avenida Afon-
so Pena que já abrigou o De-
partamento de Investigação 
Antidrogas, e onde hoje es-
tá sendo construído o Memo-
rial de Direitos Humanos Casa 
da Liberdade. O edifício era se-
de do antigo Departamento de 
Ordem Política e Social (Dops) 
e também já abrigou o Deoesp.

Por fim, o delegado Hu-
go dos Santos apontou como 
alternativa a ampliação do 
atual imóvel. Segundo ele, a 
construção de mais duas salas 
e dois banheiros resolveria a 
falta de espaço, sendo neces-
sários cerca de R$ 100 mil.

Parlamentares visitaram imóvel na Pampulha que abriga temporariamente o departamento

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

PLENÁRIO

PL prevê homenagem ao povo palestino
A Assembleia recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária de Plená-
rio, mensagem do governador 
em exercício, Nelson Missias 
de Morais, encaminhando o 
Projeto de Lei (PL) 5.488/18, 
que institui o Dia Estadual de 
Solidariedade ao Povo Pales-
tino. Segundo a proposição, a 
data será celebrada anualmen-

te em 29 de novembro. Nesse 
dia, em 1947, a Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou a Reso-
lução 181, que determinou o 
fim do mandato britânico na 
região da Palestina e a divisão 
do território em dois Estados, 
o palestino e o israelense.

A proposição prevê, ain-

da, que o Poder Executivo pro-
moverá atividades alusivas à 
data, em colaboração com a 
ALMG e com entidades árabe-
palestinobrasileiras sediadas 
em Minas Gerais. Nelson Mis-
sias é presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas 
Gerais (TJMG) e substituiu o 
governador Fernando Pimen-

tel, que estava fora do País.
“O propósito deste proje-

to de lei é o de demonstrar o 
apoio do povo mineiro ao povo 
palestino e à iniciativa da ONU 
de retomar as negociações en-
tre palestinos e israelenses pa-
ra se alcançar finalmente o 
acordo de paz no Oriente Mé-
dio”, afirma a mensagem.
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Aprovado projeto que transforma Coral 
Lírico de Minas em patrimônio histórico

O Projeto de Lei (PL) 5.453/18, 
que declara o Coral Lírico de 
Minas Gerais como patrimô-
nio histórico e cultural do Esta-
do, foi aprovado em 1º turno 
pelo Plenário, na Reunião Or-
dinária de ontem. A matéria, 
de autoria do deputado Bosco 
(Avante), altera a Lei 20.628, 

de 2013, que já confere o mes-
mo reconhecimento à Orques-
tra Sinfônica do Estado.

Também foi aprovado, em 
1º turno, o PL 5.190/18, do 
deputado João Leite (PSDB), 
que dispõe sobre o reconheci-
mento do valor histórico e cul-
tural das ferrovias no Estado, 

estendendo seus efeitos aos 
bens associados às linhas e 
aos ramais em qualquer grau 
de conservação.

O texto aprovado define 
que o governo apoiará entida-
des interessadas na preserva-
ção dos bens e determina que 
a supressão de linhas e ramais 

deverá ser precedida de audi-
ências públicas com represen-
tantes de setores afetados.
Outras proposições – Os par-
lamentares aprovaram outras 
três proposições, em 1º tur-
no, relacionadas à cultura. 
Um deles é o PL 5.103/18, de 
autoria do exdeputado Dur-
val Ângelo, que disciplina o fo-
mento ao setor de produção 
audiovisual no Estado. 

De autoria do deputado 
Rogério Correia (PT), passou 
o PL 3.920/16, que dispõe so-
bre a proteção e a preserva-
ção dos clubes sociais de ne-
gros no Estado. O texto esta-
belece que esses clubes serão 
considerados bem imaterial. 

Além disso, foi aprovado 
o PL 4.979/18, do deputado 
Emidinho Madeira (PSB), que 
reconhece como de relevan-
te interesse cultural a Festa 
da Queima do Alho, realiza-
da em diferentes municípios.

Todos esses cinco projetos 
foram analisados, em seguida, 
pela Comissão de Cultura, em 
2º turno, e receberam parece-
res pela aprovação. Com isso, 
estão prontos para retornar a 
Plenário para votação definitiva.

PLENÁRIO

Sarah Torres

Além do projeto sobre o Coral Lírico, outras quatro proposições aprovadas tratam de temas culturais

Proposição trata de educação indígena
Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, foi aprovado 
em 1º turno o Projeto de Lei 
(PL) 5.037/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
acrescenta dispositivo à Lei 
22.445, de 2016, a qual trata 
da educação escolar indígena 
no Estado. A proposição cria 
a categoria “escola indígena”, 
determinando que os estabe-
lecimentos de ensino dessa 
categoria sejam regulamenta-
dos por decreto.

A matéria retorna agora à 
Comissão de Educação, para 
receber parecer de 2º turno.
Defesa agropecuária – Também 
do governador, foi aprovado o 
PL 4.876/17, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Defesa 

Agropecuária e cria o Conselho 
Estadual de Defesa Agropecuá-
ria de Minas Gerais (Cedagro). 
Ele passou em 1º turno. 

O projeto define os prin-
cípios, os objetivos, as ações 
e os instrumentos da política 
de defesa agropecuária e es-
tabelece competências ins-
titucionais para o desenvol-
vimento da atividade no Es-
tado. Defesa agropecuária é 
o conjunto de atividades de-
senvolvidas pelo Estado para 
preservar a sanidade dos re-
banhos e a fitossanidade das 
lavouras, além de garantir os 
direitos da comunidade.

Ainda do governador, foi 
aprovado em 1º turno, na for-
ma original, o PL 5.408/18. 

A proposição trata de proce-
dimentos para implementa-
ção de pagamentos a assisti-
dos e pensionistas de plano 
de previdência complementar 
da antiga MinasCaixa. À noite, 
o projeto recebeu parecer de 
2º turno favorável da Comis-
são de Administração Pública 
e pode voltar a Plenário.
Supermercados – Os deputa-
dos também aprovaram em 1° 
turno o PL 3.854/16, do depu-
tado Gil Pereira (PP), que trata 
da obrigatoriedade de dispo-
nibilização de produtos prove-
nientes de agricultura familiar 
nas gôndolas dos supermerca-
dos e estabelecimentos vare-
jistas semelhantes. 

Outro projeto aprovado 

em 1º turno foi o PL 1.429/15, 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), que obriga os hotéis a 
disponibilizar aos consumidores 
adaptador de tomada universal. 

Ainda em 1º turno, pas-
sou o PL 5.236/18, do deputa-
do Inácio Franco (PV). A pro-
posição estabelece a extinção 
de procedimento administrati-
vo paralisado por mais de três 
anos. À noite, ela recebeu pare-
cer de 2º turno favorável da Co-
missão de Administração Públi-
ca e pode voltar a Plenário.
Doações – Os parlamentares 
também aprovaram, em 1º 
turno, na Reunião Ordinária, 
12 projetos de lei referentes a 
doações de imóveis e de tre-
chos de rodovia.
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Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 14/15

Do deputado Sargento Rodrigues e outros. Altera o artigo 117 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de assegurar aos 
servidores civis e militares o direito de converter em espécie as férias-
prêmio. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 895/15
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política de Prevenção e Con-
trole do Diabetes em Crianças e Adolescentes. Votação em 2º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Monte Sião. Votação em 2º turno

PLC 78/18
Do procuradorgeral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público. Discussão 
em 2º turno

PL 3.446/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trechos de ro-
dovia a Brumadinho. Discussão em 2º turno

PL 4.019/17
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a destinação do imóvel 
de que trata a Lei 22.473, de 2016. Discussão em 2º turno

PL 4.029/17
Do deputado Rogério Correia. Institui a Zona da Mata como Polo Agro-
ecológico. Discussão em 2º turno

PL 4.191/17
Do deputado Gustavo Valadares. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Córrego Fundo. Discussão em 2º turno

PL 4.221/17
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 18.995, de 2010. Discussão em 2º turno

PL 4.353/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.392/17
Do deputado Paulo Guedes. Acrescenta dispositivo à Lei 14.171, de 
2002, que cria o Idene. Discussão em 2º turno

PL 4.520/17
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Executivo a doar trechos de ro-
dovia a Andrelândia. Discussão em 2º turno

PL 4.677/17
Da deputada Geisa Teixeira. Dispõe sobre a implantação de medidas 
de combate à violência obstétrica. Discussão em 2º turno

PL 4.692/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Executivo a doar trecho 
de rodovia a Estrela do Sul. Discussão em 2º turno

PL 4.714/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o IEF a doar imóvel a Pará de 
Minas. Discussão em 2º turno

PL 4.727/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar bem público a 
Dom Joaquim. Discussão em 2º turno

PL 4.731/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.739/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia 
a Senador Firmino. Discussão em 2º turno

PL 4.856/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Pintópolis. Discussão em 2º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas. Discussão em 
2º turno

PL 5.103/18
Do exdeputado Durval Ângelo. Disciplina a promoção, o fomento e o 
incentivo do audiovisual. Discussão em 2º turno

PL 5.181/18
Do Tribunal de Justiça. Institui auxílios saúde e transporte a servidores 
do Judiciário. Discussão em 2º turno

PL 5.256/18
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 20.005, de 2012. Discussão em 2º turno

PL 5.275/18
Do procuradorgeral de Justiça. Institui assistência à saúde aos servido-
res do Ministério Público. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir de ação. Discussão em 2º turno

PL 5.407/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.415, de 2016, que 
fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Discussão 
em 2º turno

PL 4.877/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Fundo de Defesa Agropecu-
ária. Discussão em 1º turno

ACONTECE HOJE
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 
curso de formação dos coordenadores municipais

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório José Alen-

car) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 

1.357/15 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que cria a Política de 
Saúde da Mulher Detenta

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho III) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 5.037/18 (2º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que acrescenta dispositivo à Lei 22.445, de 2016, a qual dispõe 
sobre a educação indígena

• Comissão Extraordinária PróFerrovias Mineiras (Plenarinho IV) – debater, 
com a equipe de transição do governador eleito, o desenvolvimento do 
transporte ferroviário no Estado. Requerimento: deputados João Leite, 
Glaycon Franco e Gustavo Valadares

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório José Alen-

car) – debater, com a presença de convidados, a falta de repasses do go-
verno do Estado aos municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 

Requerimento: deputado Neilando Pimenta
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 15 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 
III) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plená-
rio, 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 Saúde (Plenarinho I) – ouvir apresentação do relatório sobre 

o SUS no Estado. Requerimento: deputados Carlos Pimenta, Doutor Wil-
son Batista, Bonifácio Mourão e Antônio Jorge

• Comissão de Cultura (Auditório SE) – discutir e votar pareceres sobre sete 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.276/18 (2º turno), 
do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural 
a Festa de Nossa Senhora da Cabeça, em Perdizes

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
12h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 
sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.237/15 (1º 
turno), do deputado Fábio Cherem, que isenta do pagamento de pedágio 
os veículos de pessoas com deficiência e comprovada carência econômica



5 de dezembro de 2018

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (9/8/2018) – debate sobre a 
 4h40 Comissão de Educação (20/9/2018) 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça 
 7h Zás – Ventre sagrado
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h30 Assembleia ao Vivo

 14h Plenário (ao vivo) 

 17h20 Assembleia ao vivo
 18h Lançamento do livro A política em Minas (ao vivo)
 18h30 Inauguração do Memorial da Assembleia/Solenidade de 

adesão da Assembleia ao programa Adote o Verde, da 
Prefeitura de Belo Horizonte (ao vivo) 

 19h Cantata de Natal 2018 (ao vivo) 
 20h00 Sala de Imprensa debate?
 20h35 Compactos de comissões
 21h Assembleia Debate (reprise) 

 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) 

 23h Plenário (reprise)
* programação sujeita a alterações 
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14 horas

14h15
-

14h30
-
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-

-

15 horas
-
-

-

15h30
-

obriga os hotéis a disponibilizar adaptador de tomada universal
16 horas

horas

18 horas

18h30

de Belo Horizonte (Hall das Bandeiras)

19 horas

cont

Consulte na intranet as orientações na página  
“Marca da Assembleia”, no menu “Orientação ao Servidor”.

A Assembleia tem uma  
assinatura-padrão para e-mails


