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A ALMG tem, esta se-
mana, nove audiências pú-
blicas de comissões, sendo 
três no interior do Estado, 
uma visita, reuniões de Ple-
nário para discussão e vota-
ção de proposições na reta 
final da sessão legislativa e 
lançamento de frente parla-
mentar. Além das atividades 
legislativas, haverá premia-
ção dos vencedores do con-
curso de redação “Eu, minha 
cidade e os 300 anos do Ciclo 
do Ouro em Minas”.
Hoje – Duas comissões vão 
ao interior de Minas nesta 
segunda-feira. A Comissão 
de Direitos Humanos deba-
te, em Ipatinga, às 9h30, o 
processo de instalação das 
Associações de Proteção e 
Assistência aos Condenados 
(Apacs) no Vale do Aço. 

Às 17 horas, a Comis-
são de Assuntos Municipais 
e Regionalização promove 
audiência pública em Ita-
jubá (Sul) para analisar as 
iniciativas de prevenção de 
enchentes no Rio Sapucaí e 
os estudos de demarcação 
de terras federais às mar-
gens do rio. 
Amanhã – Na tarde de ama-
nhã, há três audiências pú-
blicas na Assembleia. Às 14 
horas, no Auditório, a Comis-
são de Direitos Humanos se 
reúne para debater denúncia 
de perseguição a policial por 
major lotado na Corregedoria 
da Polícia Militar. 

Às 14h30, no Plenari-
nho I, a Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas promove reunião 
com convidados, para ana-
lisar os procedimentos que 
devem ser adotados pelas 
autoridades públicas na 
aplicação da “Lei Seca”, 
além de obter informações 
sobre os resultados da cam-

panha para a educação no 
trânsito. 

Também às 14h30, a 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia faz audiência 
no Teatro, em reconhecimen-
to ao trabalho da Faculdade 
de Educação da Uemg, por 
ocasião da comemoração de 
40 anos do curso de Pedago-
gia da universidade. 
Quarta-feira – Três audiên-
cias públicas estão marca-
das para quarta-feira (14). 
A Comissão de Direitos Hu-
manos se reúne às 9 horas, 
no Auditório, para discutir a 
atuação da Polícia Civil na 
apuração do crime praticado 
por Anderson Cleiton Elarie-
dy contra Ludmila Fernanda 
Almeida Marques e as me-
didas socioeducativas a ele 
aplicadas por crimes ante-
riormente cometidos. Às 14 
horas, a mesma comissão 
vai a Contagem para debater 
as políticas de proteção aos 
direitos fundamentais das 
pessoas idosas. 

Ainda na quarta, a Co-
missão Especial da Dívida 

Pública recebe, para dis-
cussão sobre o tema, a pre-
feita de Contagem, Marília 
Campos, e o conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Sebastião Helvécio. A 
reunião é às 9h30, no Plena-
rinho III da ALMG.

No mesmo dia, ocorre a 
única visita programada pa-
ra a semana. A Comissão de 
Cultura vai até a Secretaria de 
Estado Extraordinária da Copa 
do Mundo, na Cidade Adminis-
trativa, para discutir solução 
para os expositores da Feira 
de Artesanato do Mineirinho. 
Eles poderão ser obrigados a 
deixar o local devido às obras 
de reforma do Mineirão e do 
Mineirinho.

À noite, às 19 horas, no 
Salão Nobre, a ALMG lança a 
Frente Parlamentar pela Re-
forma Urbana.
Quinta-feira – A Comissão 
do Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas faz a última au-
diência da semana na quinta-
-feira (15), às 14h30, no Ple-
narinho IV, sobre a Campanha 
de Respeito ao Pedestre. 

Semana da Assembleia Legislativa tem
nove audiências públicas e uma visita 

Os estudantes vencedo-
res do concurso de redação 
“Eu, minha cidade e os 300 
anos do Ciclo do Ouro em Mi-
nas” serão saudados com uma 
programação especial, de hoje 
a quarta-feira. Nesta segunda, 
eles participam da gravação 
do programa “Geração”, da TV 
Assembleia. Amanhã, alunos, 
seus responsáveis e diretores 
de escolas visitam Ouro Preto.

Os prêmios do concurso 
serão entregues na quarta- 
-feira (14), às 14h30, em sole-
nidade no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira. 
Antes, às 8h30, os estudantes 
participam de visita ao Museu 
das Minas e do Metal, em BH.

O concurso foi promo-
vido pela ALMG e Secretaria 
de Educação. Foram escolhi-
das 94 redações. Cada aluno 
e seu professor receberá um 
notebook, e a escola, um prê-
mio de R$ 5 mil.

Concurso
premia 

vencedores
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 12/12/2011 A 16/12/2011

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA
12/12

TERÇA-FEIRA
13/12

QUARTA-FEIRA
14/12

QUINTA-FEIRA
15/12

9h DIREITOS HUMANOS
Auditório

9h30 DIREITOS HUMANOS
Extraordinária / Ipatinga

REDAÇÃO 
Extraordinária / Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS 
Extraordinária / Plenarinho III

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

SAÚDE
Plenarinho IV

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

9h45 SEGURANÇA PÚBLICA
Extraordinária / Plenarinho III

10h FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Extraordinária / Plenarinho IV

MEIO AMBIENTE
Plenarinho I

DEFESA DO CONSUMIDOR
Plenarinho II

TURISMO
Plenarinho III

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Plenarinho IV

EDUCAÇÃO
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS 
Plenarinho III

10h15 C. E.  IND.  FUNED
Extraordinária / Plenarinho IV

10h30

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

Plenarinho I
VISITA – CULTURA

Belo Horizonte

11h MEIO AMBIENTE
Extraordinária / Plenarinho I

C. E. DÍVIDA PÚBLICA
Plenarinho III

MINAS E ENERGIA
Plenarinho IV

13h45 SEGURANÇA PÚBLICA
Extraordinária / Plenarinho II

14h FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Extraordinária / Plenarinho IV

DIREITOS HUMANOS
Extraordinária / Auditório

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Plenarinho IV

DIREITOS HUMANOS
Extraordinária / Contagem

14h30

MEIO AMBIENTE
Extraordinária / Plenarinho I

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

TURISMO
Extraordinária / Plenarinho III

TRANSPORTE
Plenarinho I
REDAÇÃO

Extraordinária / Plenarinho II
SEGURANÇA PÚBLICA

Plenarinho III
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Plenarinho IV
EDUCAÇÃO

Extraordinária / Teatro

TRABALHO
Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório
REDAÇÃO

Extraordinária / Plenarinho II
TRANSPORTE

Extraordinária / Plenarinho IV

15h CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Extraordinária / Plenarinho IV

ESPORTE
Plenarinho II

POLÍTICA AGROPECUÁRIA
Plenarinho IV

15h30 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Extraordinária / Plenarinho III

PEC  Nº 8/2011
Extraordinária / Plenarinho III

15h45 POLÍTICA AGROPECUÁRIA
Extraordinária / Plenarinho II

16h CULTURA
Plenarinho III

17h ASSUNTOS MUNICIPAIS
Itajubá

19h45 SEGURANÇA PÚBLICA
Extraordinária / Plenarinho II

20h

MEIO AMBIENTE
Extraordinária / Plenarinho I

TURISMO
Extraordinária / Plenarinho III
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Extraordinária / Plenarinho IV

20h15 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Extraordinária / Plenarinho I

20h30 REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

REDAÇÃO
Extraordinária / Plenarinho II

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Terça-feira (13/12/11)

 8 às 18 horas 
•  Concurso de Redação (Ouro Preto) – passeio turístico

9h30
•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
•  Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III)

10 horas
•  Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) 
•  Comissão de Turismo (Plenarinho III)
•  Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I)
•  Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

14 horas 
•  Reunião Ordinária (Plenário) 
•  Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater denúncias de vio-

lação de direitos humanos praticadas pelo major Paulo Roberto de Me-
deiros contra o capitão Leopoldo de Vasconcelos. Convidados: juiz Paulo 
Tadeu Rosa; comandante-geral da PM, Renato Vieira de Souza; promotor 
João Medeiros Neto; vereador de Bom Despacho Jefferson Rodney; te-
nente e advogado Domingos Sávio de Mendonça; major Antônio Zinato; 
capitão Leopoldo de Vasconcelos; cabo Kleber Muniz. Convocado: chefe 
da CPM1 da Corregedoria da PM, major Paulo Roberto de Medeiros. Re-
querimento: deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo

14h30
•  Comissão de Transporte (Plenarinho I) – debater aplicação da “Lei Seca”. 

Convidados: diretor do Denatran, Júlio Arcoverde; secretário de Defesa 
Social, Lafayette de Andrada; comandante-geral da PM, Renato Vieira de 
Souza; comandante do Batalhão de Trânsito, Roberto Lemos; chefe do 
Detran, Oliveira Maciel; presidentes do Detran-RJ, Fernando Vieira, da 
BHTrans, Ramon César, e da Associação dos Familiares das Vítimas de 
Trânsito, José Eduardo Campanucci; secretário de Segurança Urbana de 
BH, Genedempsey Bicalho. Requerimento: deputados Rogério Correia, 
Antônio Júlio, Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes, Paulo Lamac, Pompílio 
Canavez, Almir Paraca e Celinho do Sinttrocel.

•  Comissão  de  Educação  (Teatro)  –  reconhecer  o  trabalho  da  Faculdade 
de Educação da Uemg. Convidados: reitor da Uemg, Dijon Moraes Ju-
nior; vice-reitora, Santuza Abras; diretor-geral do Campus BH, Rogério 
Bianchi; coordenadora da pós-graduação lato sensu, Regina Leal; vice-
-presidente do DCE, Gabriela Rosa; diretora da Faculdade de Educação, 
Dolores Amorim; coordenadora do curso de Pedagogia, Cristiane França. 
Requerimento: deputado Doutor Viana

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)
•  Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
•  Comissão de Esporte (Plenarinho II)

15h30
•  Comissão da PEC 8/11 (Plenarinho III)

20h30
•  Comissão de Redação (Plenarinho II)

Quarta-feira (14/12/11)
8h30

•  Concurso de Redação (Belo Horizonte) – visita ao Museu das Minas e do 
Metal

9 horas
•  Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater procedimentos da 

Polícia Civil na apuração do crime praticado por Anderson Elariedy contra 
Ludmila Marques. Convidados: superintendente da Coordenadoria da In-
fância e da Juventude, Wagner Ferreira; promotora Andréa Carelli; chefe 
do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, Edson Moreira; pais de 
vítima, Welber Marques e Patrícia Almeida de Carvalho. Requerimento: 
deputado Vanderlei Miranda 

9h30
•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
•  Comissão de Saúde (Plenarinho IV)

10 horas 
•  Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III) 

•  Comissão de Educação (Plenarinho II)
10h15

•  Comissão Especial de Indicação de Augusto Guimarães para a Funed (Ple-
narinho IV) 

10h30
•  Comissão de Cultura (Belo Horizonte) – visitar a Secretaria Extraordiná-

ria da Copa do Mundo, para debater a situação da Feira de Artesanato do 
Mineirinho. Requerimento: deputado Rogério Correia

•  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
11 horas 

•  Comissão Especial da Dívida Pública (Plenarinho III) – debater a dívida 
do Estado. Convidados: prefeita de Contagem, Marília Campos, e conse-
lheiro do TCE Sebastião Helvécio. Requerimento: deputados Bonifácio 
Mourão e Carlin Moura 

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)
•  Comissão de Direitos Humanos (Contagem) – debater políticas de prote-

ção aos direitos dos idosos. Convidados: prefeita de Contagem, Marília 
Campos; chefe da Polícia Civil, Jairo Lellis; secretários de Direitos e Cida-
dania, José de Souza Lima, de Desenvolvimento Social, Maurício Rangel, 
e adjunto de Desenvolvimento Social, Márcio Guglielmoni; presidentes 
da Transcon, Hermiton Quirino, e da OAB-Contagem, Liliana Pereira. Re-
querimento: deputado Durval Ângelo

•  Comissão de Fiscalização Financeira (Plenarinho IV) 
14h30

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
•  Concurso de Redação (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – 

premiação 
•  Comissão do Trabalho (Plenarinho I)

15 horas
•  Comissão de Política Agropecuária (Plenarinho IV)

16 horas
•  Comissão de Cultura (Plenarinho III)

19 horas
•  Lançamento da Frente Parlamentar pela Reforma Urbana (Salão Nobre) – 

Requerimento: deputado Paulo Lamac 
20h30

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)

Quinta-feira (15/12/11) 
9h30

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
11 horas 

•  Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV)
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

•  Comissão de Transporte  (Plenarinho IV) – debater a Campanha de 
Respeito ao Pedestre. Convidados: prefeito Márcio Lacerda; coorde-
nador da Promotoria de Justiça Criminal, Mário Higuchi Júnior; pre-
sidentes da BHTrans, Ramon César, da OAB-MG, Luis Cláudio Chaves, 
e da Associação de Pedestres, Arthur Vianna Neto; coordenadora 
de Infrações e Controle do Detran, Inês Junqueira. Requerimento: 
deputado Carlos Henrique

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
•  Comissão de Participação Popular (Auditório)

20h30
•  Comissão de Redação (Plenarinho II)

Sexta-feira (16/12/11)
9h30

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)
12 horas

•  Zás (Teatro) – Show de encerramento de 2011 com a Banda Boca de Sino
14h30

•  Comissão de Redação (Plenarinho II)

ACONTECE NA SEMANA



  4 • segunda-feira – Assembleia Informa 12 de dezembro de 2011COMISSÕES

Assistência na construção de casas
precisa de recursos para sair do papel

Minas, Cláudia Pires, explicou 
que a Lei Federal 11.888, de 
2008, garante a assistência 
técnica pública e gratuita a 
pessoas que não têm condi-
ções de contratar engenheiro 
e arquiteto para construir suas 
casas. O direito é válido para 
famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos. Ela 
defendeu convênios com en-
tidades que possam contribuir 
para a execução da lei, como 
associações e universidades.

O diretor do Conselho 
Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia, Jean 
Marcus Ribeiro, sugeriu par-

cerias como a já existente 
em São Sebastião do Paraíso 
(Sul), entre a prefeitura e a 
associação de arquitetos e 
engenheiros da região, que 
realiza ações educativas nas 
obras, o que colabora para 
diminuir multas e embargos.

A técnica Marília Car-
valho, do Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Regio-
nal, disse que o Governo de 
Minas estuda a adoção de um 
projeto-piloto para colocar a 
lei em prática.

O autor do requerimento 
da audiência, deputado Pompí-
lio Canavez (PT), afirmou que o 

apoio técnico é importante pa-
ra evitar que as construções se-
jam feitas sem critérios e com 
risco de desabar durante o pe-
ríodo de chuvas, por exemplo. 
Ele é autor do Projeto de Lei 
(PL) 2.330/11, que dispõe so-
bre o mesmo tipo de assistên-
cia, mas no âmbito estadual.

A deputada Liza Prado 
(PSB) defendeu que o plane-
jamento urbano deve incluir 
todos os cidadãos. O deputa-
do Bosco (PTdoB) disse que a 
assistência técnica também 
deveria ser prestada àqueles 
que já têm imóvel, mas em 
situação inadequada.

A assistência técnica 
gratuita em arquitetura e en-
genharia para famílias de bai-
xa renda que querem construir 
suas casas é lei federal há três 
anos, mas ainda há desafios 
para que ela saia do papel. 
Um deles é a falta de recursos 
públicos para a medida. Outro, 
é o excesso de burocracia. As 
informações são de represen-
tantes do setor que partici-
param de audiência pública 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, na 
quarta-feira (7).

A presidente do Institu-
to dos Arquitetos do Brasil em 

Alimentação escolar será tema de 
audiências regionais no ano que vem

sobre o tema. De autoria dos 
deputados Bosco (PTdoB), 
Carlin Moura (PCdoB) e Ro-
gério Correia (PT), o requeri-
mento prevê que as reuniões 
sejam realizadas em conjunto 
com a Comissão de Política 
Agropecuária.

Outro pedido de audiên- 

cia aprovado, de autoria da 
Comissão de Participação Po-
pular, tem como tema a dis-
cussão da possibilidade de 
suplementação pelo Estado 
dos valores repassados à con-
ta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 

A Comissão de Educa-

ção também aprovou audiên-
cias sobre o papel das univer-
sidades públicas no desenvol-
vimento, a pedido de Adelmo 
Carneiro Leão (PT), e para 
conhecer os projetos de alu-
nos mineiros que ganharam 
o Prêmio Jovem Cientista, a 
pedido de Carlin Moura.

A Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
aprovou, na quarta-feira (7), 
requerimento que solicita rea- 
lização de audiências regio-
nalizadas em 2012 para dis-
cutir a alimentação escolar 
e a aplicação da Lei Federal 
11.947, de 2009, que dispõe 

Comissão vai buscar verbas para hospital
A Comissão de Saúde 

visitou, na quarta-feira (7), 
o Hospital Dr. Hélio Angot-
ti, em Uberaba, referência no 
tratamento contra o câncer. O 
objetivo foi conhecer o atendi-
mento prestado a pacientes do 
SUS. Os parlamentares se com-
prometeram a buscar recursos 
para ampliar esse atendimento. 

Segundo Antônio Lerin 
(PSB), o Governo do Estado 
destinou R$ 5 milhões ao hos-
pital, este ano, e se compro-
meteu a repassar R$ 8 milhões 
em 2012. Mas ele disse ser ne-
cesário buscar também recur-
sos federais. Adelmo Carneiro 
Leão (PT) afirmou que a expan-
são é importante porque há es-
pera no atendimento. Também 
compareceram Carlos Mosconi 
(PSDB) e Hely Tarqüínio (PV). Deputados visitam instalações de hospital que trata pacientes de câncer, em Uberaba

Willian Dias
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Direitos Humanos cobra abastecimento
de água em distrito de Sabará

palmente crianças e idosos. 
“A água evidentemente é 
imprópria para o consumo 
humano”, afirmou. Paulo La-
mac foi até a bica onde 17 
famílias abastecem suas ca-
sas e colheu uma amostra de 
água turva, que será enca-
minhada para análise quími-
ca. O resultado desse exame, 
juntamente com o relatório 
da visita, será repassado à 
Defensoria Pública, que vai 
ajuizar uma ação civil públi-
ca, cobrando a responsabili-
dade da prefeitura.

A dona de casa Val-
cely de Jesus Evangelista 

Siqueira, mãe de um bebê 
de sete meses, descreveu as 
dificuldades que enfrenta 
por conta da falta d’água. 
Segundo ela, a água da bica 
é compartilhada com o ga-
do de um sitiante vizinho, 
e fica ainda mais suja quan-
do chove. “Nossa situação é 
horrorosa. Estamos sofrendo 
bastante”, resumiu. Há vizi-
nhos que se valem de cis-
ternas, mas a água também 
é contaminada pelas fossas 
sépticas, uma vez que não 
há rede de esgoto no Palmi-
tal. Muitos moradores cole-
tam água da chuva, que fica 

armazenada a céu aberto, 
sem proteção.

De acordo com o verea-
dor Ricardo Antunes, há um 
ano a prefeitura se compro-
meteu a reparar o sistema de 
abastecimento do Palmital, 
mas até hoje nada foi feito.

A Comissão de Direitos 
Humanos realizou também 
reunião na manhã de quar-
ta, na qual aprovou requeri-
mento de audiência conjunta 
com a Comissão de Política 
Agropecuária, para debater 
a política de regularização 
fundiária no Estado. O autor 
é Rogério Correia (PT).

A Comissão de Di-
reitos Humanos vai cobrar 
providências para o abaste-
cimento de água da comu-
nidade rural de Palmital, em 
Ravena, distrito de Sabará. 
Na quarta-feira (7), o vice-
-presidente da comissão, 
deputado Paulo Lamac (PT), 
visitou o vilarejo e verificou 
a péssima qualidade da água 
consumida por 90 famílias 
que lá vivem.

O parlamentar se dis-
se impressionado com os 
relatos dos moradores, de 
doenças como hepatite e 
diarreia, que afligem princi-

Estudo produzido pela UFMG aponta 
situação crítica da Lagoa da Pampulha

Biólogo Ricardo Motta (dir.) apresentou o levantamento à Comissão de Meio Ambiente

Ricardo Barbosa

Assoreamento, invasão 
de espécies exóticas de pei-
xes e deposição inadequada 
do lixo. Estes são alguns dos 
problemas que atingem a La-
goa da Pampulha, apontados 
em audiência pública para 
discutir o lançamento do 
Atlas da Qualidade da Água 
do Reservatório da Pampulha, 
elaborado pelo Laboratório de 
Gestão Ambiental de Reserva-
tórios, da UFMG. A reunião 
foi promovida pela Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, na 
quarta-feira (7).

O biólogo Ricardo 
Motta Pinto Coelho, coor-
denador do laboratório, pro-
duziu o Atlas, juntamente 
com alunos e pesquisadores. 
Previsto para ser lançado 
em janeiro de 2012, o do-
cumento traz números que 
mostram a situação crítica 
em que se encontra o espe-
lho d’água da Pampulha.

Mensalmente, quase 5 
toneladas de poluentes são 
despejados no local por oito 
córregos. O lixo e o esgoto 
foram responsáveis pela re-
dução de 20% de seu porte 
nos últimos 20 anos, segun-

do o levantamento. Ainda 
de acordo com o estudo, 
quase 22% da área estão to-
talmente assoreadas. Para o 
biólogo, as Copas das Con-
federações e do Mundo são 
oportunidades para melhorar 
as condições da Lagoa. 

O coordenador do Pro-
jeto Manuelzão, Apolo Herin-
ger Lisboa, discordou. Para 
ele, a Lagoa só fica em foco 

em épocas de eleição ou de 
grandes empreendimentos. 
“Não vamos enganar a popu-
lação: ela não ficará ideal em 
2014”. Ele disse que “anos de 
negligência” dificultam uma 
solução rápida. 

Segundo Lisboa, um 
programa que pode benefi-
ciar a Lagoa é o Caça-esgoto. 
No entanto, ele disse que 
é preciso sensibilizar a po-

pulação: “Se a Copasa fizer 
o trabalho, mas as pessoas 
não ligarem seus esgotos à 
rede, não adiantará”. O de-
putado Rogério Correia (PT), 
autor do requerimento da 
audiência, pensa de modo 
semelhante. “É preciso haver 
fiscalização e trabalho edu-
cacional para que as pessoas 
cumpram o que determina o 
programa”, afirmou.
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Criação do Sistema de Ensino da Polícia
Militar está pronta para ir a Plenário 

Isenção de IPVA para pessoa com 
deficiência tem parecer favorável

que disciplina a cobrança do 
IPVA. A proposição isenta do 
imposto o veículo de pessoa 
com deficiência, mesmo que 
não seja ela o motorista. A 
matéria tramita em 1º turno. 

O parecer acatado foi 

pela aprovação do projeto na 
forma do substitutivo nº 1, da 
CCJ, com as emendas nºs 1 e 
2, apresentadas pelo relator, 
deputado Elismar Prado (PT). 

O substitutivo explicita 
requisitos necessários para a 

obtenção da isenção. Já as 
emendas alteram a expressão 
“pessoa portadora de deficiên-
cia” para “pessoa com defici-
ência”, terminologia mais usa-
da atualmente, e especificam 
os tipos de deficiência.

A Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência aprovou, na 
quarta-feira (7), parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
737/11,  do  deputado  André 
Quintão (PT), que altera a lei 

Parlamentares discutem projetos, em reunião da Comissão de Fiscalização Financeira

Guilherme Dardanhan

O Projeto de Lei (PL) 
1.583/11,  do  governador  do 
Estado, que trata do Sistema 
de Ensino da Polícia Militar, 
está pronto para ir a Plenário, 
em 1º turno. Ele recebeu pa-
recer favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO), na quar-
ta-feira (7). A proposição foi 
uma das três analisadas pela 
comissão, em 1º turno. 

O relator do PL 1.583, 
deputado Gustavo Perrella 
(PDT), opinou pela aprovação 
da matéria na forma do subs-
titutivo n° 1, da CCJ, que dá 
mais clareza ao texto. O ensi-
no que se pretende instituir 
por meio da proposição terá o 
objetivo de proporcionar aos 
militares a capacitação para 
o exercício de suas funções.

Contribuinte – A comissão 
também aprovou parecer 
sobre as emendas apresen-
tadas em Plenário ao PL 
2.443/11,  do  governador, 
que altera o Código de De-
fesa do Contribuinte. O re-
lator, deputado Doutor Via-
na, opinou pela aprovação 
do projeto com as emendas 
nºs 1 a 3 e a emenda nº 5 
apresentada em Plenário, na 
forma da subemenda nº1, e 
com a emenda nº 8 apresen-
tada pelo relator. 

A emenda nº 5, apre-
sentada pelo deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), inclui 
o Sindicato dos Técnicos em 
Tributação e Arrecadação 
(Sinfaz) e a Associação dos 
Exatores do Estado (Assemi-
nas) entre as entidades que 

devem integrar a Câmara de 
Defesa do Contribuinte. A su-
bemenda renumera os incisos 
citados nessa emenda.

A emenda nº 8 retira do 
texto do projeto a previsão 
de que os auditores fiscais da 
receita estadual aposentados 
poderiam portar a carteira de 
identidade funcional.

As emendas nºs 1 e 2 
fazem correções técnicas no 
texto. A emenda nº 3 tem o 
objetivo de não revogar a alí-
nea “d” do inciso II do artigo 
28 da Código. Tal medida tem 
o intuito de propiciar que a 
Câmara de Defesa do Contri-
buinte, ao julgar procedentes 
reclamações quanto à inscri-
ção indevida de crédito tri-
butário em dívida ativa, dê 
conhecimento à autoridade 

competente para que suspen-
da os efeitos do ato. 
Execução fiscal – Também fo-
ram analisadas pela comissão 
as emendas apresentadas em 
Plenário  ao PL 2.442/11,  do 
governador. A proposição al-
tera as Leis 15.424, de 2004, 
e 6.763, de 1975, autoriza o 
não ajuizamento de execução 
fiscal e institui formas alter-
nativas de cobrança. O rela-
tor, deputado Thiago Ulisses 
(PV), opinou pela aprovação 
do projeto na forma do subs-
titutivo nº 2, com a emenda 
nº 2, apresentada em Plená-
rio, e a emenda nº 3, apre-
sentada por ele.

A emenda nº 2, apre-
sentada pelo deputado An-
tônio Júlio (PMSB), visa 
comunicar o pagamento do 
título apresentado para pro-
testo no prazo de 48 horas, 
à Advocacia-Geral do Estado, 
para que se promova, nos 15 
dias seguintes, a exclusão do 
nome do devedor no cadastro 
de dívida ativa do Estado. A 
emenda nº 3 tem o objetivo 
de reduzir o valor de não ajui-
zamento de ação de cobrança 
judicial de crédito do Estado, 
de suas autarquias e funda-
ções, de 20 mil Ufemgs para 
10 mil Ufemgs.

Quanto ao substituti-
vo nº 2, a principal mudança 
que ele introduz se refere à 
fixação do limite do valor de 
crédito do Estado para o qual 
será autorizado o não ajuiza-
mento da execução, devendo 
ser utilizados meios alternati-
vos de cobrança. 
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Comissão Especial da Dívida 
articula próximas ações

Em reunião na quarta-
-feira (7), a Comissão de Po-
lítica Agropecuária e Agroin-
dustrial deu parecer de 1º 
turno favorável ao Projeto 
de Lei (PL) 2.093/11, do de-
putado Rogério Correia (PT), 
que deixa clara a isenção de 
taxas de cartório aos bene-
ficiados pelo Programa Na-
cional de Crédito Fundiário. 
O relator, Fabiano Tolentino 
(PSD), apresentou o substitu-
tivo nº 1, que amplia a lista 
de beneficiados pela isenção. 

O projeto acrescenta pa-
rágrafo único ao artigo 1º da 
Lei 14.313, de 2002, que trata 
do assunto. O objetivo é ex-
plicitar que os assentados do 
programa estão incluídos en-
tre os isentos. O substitutivo 
estende o conceito de benefi-
ciários a outros contemplados 
por políticas públicas federais, 
estaduais e municipais.

A comissão também 
aprovou a realização de au-
diências públicas.

Isenção a
assentados

recebe parecer

Deputados da comissão pretendem discutir a dívida com outros estados

Ricardo Barbosa

A Comissão Especial 
da Dívida Pública deverá 
concentrar seus trabalhos 
na construção de suas pro-
postas e na programação de 
suas ações. A solicitação foi 
feita na quarta-feira (7) pelo 
vice-presidente da comissão, 
deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB). Ele destacou, 
porém, a importância de se 
continuar investigando os 

contratos e buscando a do-
cumentação necessária para 
embasar a argumentação a 
ser utilizada para convencer 
o Governo Federal a renego-
ciar a dívida do Estado.

Mourão ressaltou que é 
preciso unir esforços com ou-
tros 23 estados que se encon-
tram em situação semelhante 
à de Minas, que tem uma dí-
vida de R$ 68 bilhões, sendo 

R$ 57 bilhões com a União. 
Uma barreira a ser vencida, 
lembrou, é o artigo 35 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), que veda a renegocia-
ção de débitos dos estados.

A comissão aprovou 
ainda requerimento do depu-
tado Carlin Moura (PCdoB), 
que pede audiência pública 
com a presença da prefeita de 
Contagem, Marília Campos.

PL que pune venda de bebidas a menores 
já pode ser votado por deputados

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social deu parecer favorável ao PL 1.364

Alair Vieira

O Projeto de Lei (PL) 
1.364/11,  que  pune  estabe-
lecimentos comerciais que 
venderem, servirem ou for-
necerem bebida alcoólica a 
crianças e adolescentes, já 
pode ser analisado pelo Ple-
nário, em 2º turno. Na quar-
ta-feira (7), na Comissão do 
Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social, a proposição 
recebeu parecer favorável na 
forma do vencido em 1º turno 
(como aprovado pelo Plená-
rio), com as emendas de nº 1 
a 4, apresentadas pela relato-
ra, Rosângela Reis (PV).

De autoria da deputada 
Ana Maria Resende (PSDB), o 
projeto propõe novas medi-
das para auxiliar o controle 
do consumo de álcool por me-
nores. Uma delas é a multa, 
que complementa as sanções 
de natureza penal estabeleci-

das pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente e pela Lei 
de Contravenções Penais. 

Na forma do vencido no 
1º turno, a proposição obriga 
o comerciante a pedir docu-

mento de identificação não só 
para vender, mas também pa-
ra permitir que a bebida seja 
consumida no local. As emen-
das fazem correções técnicas 
e no texto.

A comissão também 
aprovou requerimento de au-
diência pública, de Liza Prado 
(PSB) e Elismar Prado (PT), 
sobre as condições de trabalho 
dos empregados da CBTU.
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Administração Pública opina a favor
de política remuneratória de servidores 

O substitutivo nº 1 acata as 
sugestões do Executivo, pois, 
segundo o relator, elas apri-
moram a proposição e trazem 
melhorias na política remune-
ratória dos servidores.

Entre outras medidas, o 
PL  2.571/11  prevê  reajustes 
salariais de 5%, em outubro 
de 2011 e em abril de 2012, 
para as carreiras do Executivo 
que especifica, e fixa o dia 1º 
de outubro de cada exercício 
como a data-base para a con-
cessão do reajuste geral do 
vencimento dos servidores.
Previdência – Também rece-
beu parecer favorável de 1º 
turno o Projeto de Lei Com-
plementar  (PLC)  22/11,  do 
governador, que altera o Re-
gime Próprio de Previdência 

dos servidores. 
O parecer, do deputado 

Bonifácio Mourão (PSDB), foi 
pela aprovação da matéria 
com as emendas de números 
5 a 7, que trazem modifica-
ções solicitadas por meio de 
emenda enviada pelo próprio 
Executivo. 

O projeto prevê, entre 
outras alterações, que os 
benefícios de licença para 
tratamento de saúde, li-
cença-maternidade, abono-
-família e auxílio-reclusão 
sejam pagos com recursos 
do respectivo Poder, órgão 
ou entidade responsável por 
arcar com as remunerações. 
Dessa forma, seriam assegu-
rados pelo Regime Próprio 
apenas a aposentadoria e a 

pensão por morte, paga ao 
dependente. 

Em razão da mudança, o 
projeto prevê que, a partir de 
2013, a contribuição do Esta-
do ao regime próprio de previ-
dência social recolhida ao Fun-
do de Previdência do Estado de 
Minas Gerais (Funpemg), que 
atualmente é de 22%, passará 
a ser de 19%. 
Outras matérias – Recebe-
ram, ainda, pareceres pela 
aprovação em 1º turno os PLs 
1.583/11, que dispõe sobre o 
Sistema de Ensino da Polícia 
Militar;  2.617/11,  que  auto-
riza a Codemig a constituir 
subsidiárias; e 2.661/11, que 
fixa o efetivo da Polícia Mili-
tar para 2011. Todos são do 
governador.

O Projeto de Lei (PL) 
2.571/11,  do  governador, 
que estabelece a política re-
muneratória dos servidores 
do Poder Executivo, recebeu 
parecer pela aprovação, na 
forma do substitutivo n° 1, 
da Comissão de Administra-
ção Pública, na quarta-feira 
(7). O projeto foi relatado 
pelo deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB).

A proposição original 
prevê os instrumentos de 
aplicação da política e as 
condições e os limites fiscais 
a serem observados na fixação 
do montante de recursos a ela 
destinados. Após apresentar 
o projeto original, o gover-
nador enviou à Assembleia 
nove sugestões de emendas. 

TV Assembleia e emissoras legislativas
de municípios dividem canal digital

Presidente Dinis Pinheiro assina convênio que prevê compartilhamento de canal digital

Guilherme Bergamini

Foi assinado, na quar-
ta-feira (7), acordo de coope-
ração técnica entre a Assem-
bleia Legislativa e as Câmaras 
Municipais de Sete Lagoas 
(Região Central), Pouso Ale-
gre e Lavras (ambas no Sul 
de Minas), para implantação 
do sistema de transmissão de 
televisão digital. Os três mu-
nicípios serão os primeiros de 
Minas a oferecer à população, 
em canal aberto e digital, a 

programação de suas TVs le-
gislativas, assim como a da 
TV Assembleia e aquelas das 
emissoras do Senado e da Câ-
mara de Deputados.

O convênio permitirá 
às emissoras legislativas que 
compartilhem o mesmo canal 
digital, em cada região, di-
vidindo custos e barateando 
a implantação. A Câmara de 
Deputados vai custear os equi-
pamentos de transmissão e a 

implantação do canal. À As-
sembleia Legislativa caberá a 
coordenação técnica do proces-
so. Na solenidade de assinatura 
do convênio, o presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pinheiro 
(PSDB), saudou o pioneirismo 
das três câmaras. “Essa atitude 
deverá incentivar e estimular 
outros municípios. A TV digi-
tal é a TV do futuro, um futuro 
com ainda mais transparência e 
eficiência”, afirmou.

O papel das TVs legis-
lativas foi destacado também 
pelo 1º-secretário da ALMG, 
deputado Dilzon Melo (PTB), e 
pelos presidentes das câmaras. 
Dilzon Melo afirmou que a TV 
legislativa permite às Câmaras 
conquistarem uma autonomia 
maior em relação ao Poder 
Executivo, o que fortalece a 
democracia. Também partici-
pou da solenidade o deputado 
Duilio de Castro (PMN). 

De acordo com o diretor 
de Rádio e TV da ALMG, Rodri-
go Lucena, o prazo para que 
os canais entrem em funcio-
namento depende da compra 
e instalação dos equipamen-
tos. Na Região Metropolitana 
de BH, a TV Assembleia finali-
za os preparativos para iniciar 
a transmissão em canal aber-
to, analógico. A transmissão 
digital está prevista para 
março de 2012.

A solenidade de assina-
tura do acordo de cooperação 
técnica ocorreu no Salão No-
bre da Assembleia.

CONVÊNIO
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Emenda parlamentar busca impedir 
permuta de titularidade em cartórios

sidência remeteu o projeto 
com a emenda, que recebeu 
o nº 1, à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (FFO), para parecer. A 
emenda foi apresentada no 
encerramento da discussão 
do projeto.

A possibilidade de per-
muta passou a ser admitida 
pela Lei 19.832, de 2011, 
sancionada pelo governador 
Antonio Anastasia no dia 25 

de novembro, que fixa o per-
centual de reajuste salarial 
dos servidores do Poder Ju-
diciário. Délio Malheiros ar-
gumenta que o artigo 3º da 
lei, que permite a permuta de 
titularidade entre os cartórios, 
é flagrantemente ilegal, uma 
vez que contraria o parágrafo 
3º do artigo 277 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais. 
O deputado lembra que, “para 
exercer cargo de serventia de 

cartório, é necessária a apro-
vação em concurso público”.

O PL 2.391/11 concede 
adicional de insalubridade e 
periculosidade a servidores 
do Tribunal de Justiça Militar 
(TJM), o mesmo já ofereci-
do aos demais servidores do 
Poder Judiciário. A emenda 
acrescenta um artigo que re-
voga o parágrafo 3º do artigo 
319 da Lei Complementar 59, 
de 2001.

A fim de impedir que 
a titularidade de serviços 
notariais e de registro possa 
se transformar em objeto de 
permuta, o deputado Délio 
Malheiros (PV) apresentou, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário da manhã de quarta-
-feira (7), uma emenda ao 
Projeto de Lei (PL) 2.391/11, 
do Tribunal de Justiça, que 
tramita em 1º turno na As-
sembleia Legislativa. A Pre-

Deputados durante a Reunião Extraordinária da noite, uma das três realizadas na quarta-feira

Guilherme Dardanhan

Na Reunião Extraordi-
nária de Plenário da noite de 
quarta-feira (7), foi encer-
rada a discussão em 2º tur-
no dos Projetos de Lei (PLs) 
2.292/11 e 2.452/11, ambos 
do governador. O primeiro 
projeto autoriza o Executivo 
a alienar imóveis por meio de 
venda; e o segundo reduz a 
alíquota de ICMS de 22% para 
19% nas operações internas 
com álcool combustível. Fo-
ram convocadas reuniões ex-
traordinárias para as 14 e as 
20 horas de hoje.

Antes do encerramen-
to da reunião, por falta de 
quórum, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) encaminhou 
a  votação  do  PL  2.337/11, 
do governador, que atualiza 
o Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI). 
Em entrevista à imprensa, ele 
informou que fazia obstrução 
por causa do PL 2.571/11, do 
Poder Executivo, que estabe-
lece os parâmetros da política 
remuneratória do funcionalis-
mo público. Segundo ele, os 
militares não deveriam ter 
sido incluídos no mesmo pro-
jeto do pessoal civil.

No início da reunião 
noturna, o deputado Rogé-
rio Correia (PT) solicitou à 
Presidência que o painel ele-
trônico fosse zerado e não 
incorporasse, para efeitos de 
quórum para abertura da reu-

nião, as presenças registra-
das no Plenário na parte da 
tarde. Em resposta à questão 
de ordem, foi feita a chamada 
para a recomposição de quó-
rum. Também em resposta a 
outra solicitação do deputado 
Rogério Correia, o presidente 
José Henrique determinou o 
registro de presença pelo pai-
nel eletrônico.
Suspensão – A Reunião Or-
dinária de Plenário de quar-
ta-feira foi suspensa após 
a fase de oradores, para en-
tendimentos entre os parla-
mentares quanto às matérias 
da pauta. Antes disso, dois 

deputados utilizaram a pala-
vra para reivindicar a inclu-
são na pauta da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
23/11. De autoria do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
e outros, a proposição exige 
a publicação no Diário Oficial 
dos seguintes documentos: 
conclusões das sindicâncias 
e auditorias instaladas na ad-
ministração direta e indireta, 
resumo da folha de pagamen-
to do pessoal e contribuição 
do Estado para despesas com 
pessoal, balancete econômi-
co-financeiro da Previdência, 
despesas com propaganda e 

publicidade, quantidade de 
servidores admitida e excluí-
da e contratos firmados pelo 
Poder Público.

Sargento Rodrigues 
afirmou que 76 parlamentares 
assinaram a PEC. Ele lembrou 
que o Poder Legislativo já faz 
sua prestação de contas na 
Internet e os demais pode-
res não seguem essa regra. 
O deputado Sávio Souza Cruz 
(PMDB) sugeriu uma emenda 
à PEC. Ele defendeu que na 
proposta constem também os 
nomes dos servidores dos po-
deres que têm salários acima 
do teto do serviço público. 

Encerrada discussão de projeto de lei 
que reduz ICMS do álcool combustível

PLENÁRIO
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Agropecuária
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSC) fez um balan-
ço dos avanços obtidos pela  
Comissão de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial neste 
ano. Ele destacou alguns de-
les, como as legislações para 
o queijo de cabra e para o 
queijo artesanal. O deputado 
também falou da importân-
cia da agropecuária mineira 

no País, lembrando que me-
tade do café e um terço do 
leite produzido no País vem 
de Minas. Ele defendeu a 
necessidade de se criar uma 
política para o setor e de 
fazer com que as linhas de 
crédito existentes cheguem 
rapidamente ao produtor ru-
ral. Arantes anunciou que, 
no dia 16 de dezembro, se-
rá lançado pelo governador 

o Fundo Estadual do Café 
(Fecafé), com recursos de R$ 
100 milhões para três anos. 
O deputado ainda parabeni-
zou a Emater pelos 63 anos 
completados e destacou a 
importância da empresa pa-
ra Minas Gerais. Em aparte, 
os deputados Rômulo Viegas 
(PSDB) e Romel Anízio (PP) 
elogiaram Arantes e também 
parabenizaram a Emater.

ORADORES

Projetos
O deputado André Quintão 
(PT) falou de projetos que 
estão na pauta do Plenário 
e que ele considera mais 
importantes. Quintão desta-
cou o projeto do Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento 
Integrado, para o qual ele 
apresentou emendas, como 
as propostas para reduzir a 
exploração do trabalho in-

fantil e erradicação do anal-
fabetismo. Já para o projeto 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental 2012-2015, 
Quintão disse que as Comis-
sões de Participação Popular 
e de Fiscalização Financeira 
receberam quase 400 suges-
tões, que geraram 156 pro-
postas de ação legislativa. 
“Temos a oportunidade de 
transformar essas propostas 

em iniciativas muito impor-
tantes, caso o Plenário as 
aprove”, explicou. Quintão 
destacou outras propostas 
importantes, como o progra-
ma de segurança nas escolas 
(que inclui capacitação dos 
profissionais, envolvimento 
das comunidades e mediação 
de conflitos) e a criação de 
um fundo para erradicação 
da miséria.

Crack
A deputada Liza Prado 
(PSB) felicitou a presidente 
Dilma Rousseff pelo pacote 
lançado nesta terça-feira 
de combate ao crack. Ela 
lembrou que tempos atrás 
se tinha o pensamento de 
que apenas grandes centros 
urbanos conviviam com es-
sa droga, mas hoje sabe-se 
que está presente em todo o 

País. A parlamentar também 
ressaltou os males trazidos 
pelo crack, como a destrui-
ção do núcleo familiar. “ O 
crack é uma erva-daninha na 
sociedade”, concluiu. Liza 
Prado ainda comentou que o 
pacote de R$ 4 bilhões para 
o combate ajudará, mas não 
acabará com esse mal. Para 
ela, a dependência das dro-
gas, em especial do crack, 

só será vencida se houver 
a capacitação dos profis-
sionais da saúde e também 
com a ajuda  da sociedade, 
cobrando dos Governos Fe-
deral e Estadual a aplicação 
dessa verba. Em aparte, os 
deputados Bosco (PTdoB) e 
Tadeu Martins Leite (PMDB) 
também demonstraram pre-
ocupação com a questão 
das drogas.

Prevenção
O deputado Pompilio Cana-
vez (PT) reforçou a fala da 
deputada Liza Prado (PSB) 
quanto à urgência de capa-
citar educadores, médicos e 
sociedade civil na prevenção 
contra o crack. De acordo 
com ele, essa droga já che-
gou a 98% dos municípios 
do Brasil. Ele disse que par-
ticipou de encontro regional 

sobre prevenção e combate 
ao crack, em Alfenas (Sul de 
Minas), no último sábado. 
Segundo o parlamentar, é ne-
cessário exigir a capacitação 
de médicos na área do SUS. 
“Sabemos que é uma droga 
nova e perigosa e muito di-
ferente das que a gente co-
nhece”, explicou. Pompilio 
defendeu uma ação imediata 
de todos os governos, com a 

finalidade de desafogar o sis-
tema de saúde. O parlamen-
tar ainda falou do alto custo 
da droga, ao contrário do que 
se tem dito. “Uma pedra de 
crack custa cerca de R$ 10, 
mas um viciado não se con-
tenta com uma; num dia, ele 
pode usar 20, 30 pedras. O 
vício acaba levando a pessoa 
a vender tudo o que tem e o 
que não tem”, ponderou.
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PRE 2.695/11

Da Mesa da Assembleia, que altera os incisos I e II do caput do art. 
5º da Resolução 5.214, de 2003, que altera o Sistema de Carreira dos 
Servidores da ALMG

PRE 2.696/11
Da Mesa da Assembleia, que dispõe sobre a prestação de contas da ALMG

PRE 2.697/11
Da Mesa da Assembleia, que institui o diário oficial eletrônico da ALMG

PLC 22/11
Do governador, que altera a Lei Complementar 64, de 2002, que insti-
tui o Regime Próprio de Previdência dos servidores

PL 90/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que dá nova redação ao inciso III do 
art. 13 da Lei 14.941, de 2003, que dispõe sobre o ITCD

PL 196/11
Do deputado Elismar Prado, que torna obrigatória a apresentação da 
Caderneta de Saúde ou do Cartão da Criança na inscrição em creches, 
escolas maternais, jardins de infância e pré-escolar

PL 1.061/11
Do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre lançamento de gordura 
ou óleo vegetal na rede de esgoto

PL 1.283/11
Do deputado Gustavo Valadares, que altera a Lei 14.937, de 2003, 
sobre o IPVA

PL 1.364/11
Da deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a proibição de for-
necimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes

PL 1.583/11
Do governador, que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar

PL 1.782/11
Do deputado Gilberto Abramo, que altera dispositivos da Lei 15.424, 
de 2004, sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de 
taxas de cartórios

PL 1.834/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei 11.045, 
de 1993, a qual trata da venda de produtos por peso

PL 1.912/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a cobrança indevida 
de valores por prestadoras de serviços de natureza continuada

PL 2.249/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com 
Áureo Sérgio Alves

PL 2.291/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a São Tiago

PL 2.292/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis 
que especifica

PL 2.336/11
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida a legis-
lação tributária, e a Lei 13.449, de 2000, que cria o Pró-Confins

PL 2.337/11
Do governador, que atualiza o PMDI

PL 2.353/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a São 
João Del Rei

PL 2.356/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Baldim

PL 2.390/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito no BNDES

PL 2.391/11
Do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a concessão do adicional de in-
salubridade e periculosidade aos servidores do Tribunal de Justiça Militar

PL 2.442/11
Do governador, que altera as Leis 15.424, de 2004, e 6.763, de 1975, 
que autoriza o não ajuizamento de execução fiscal e institui formas 
alternativas de cobrança

PL 2.443/11
Do governador, que altera a Lei 13.515, de 2000 (Código de Defesa do 
Contribuinte)

PL 2.444/11
Do governador, que altera a Lei 18.692, de 2009, a qual trata da trans-
ferência gratuita de bens e valores pela administração pública

PL 2.445/11
Do governador do Estado, que institui a Taxa e o Cadastro de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades Minerárias

PL 2.446/11
Do governador, que dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação 
da Miséria

PL 2.447/11
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, para aumentar alíquo-
ta do ICMS sobre o óleo diesel e isentar produtos do imposto

PL 2.448/11
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida a le-
gislação tributária, para instituir regime de substituição tributária na 
área de energia elétrica

PL 2.449/11
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida a legis-
lação tributária, para atualizar valores e modificar critérios de cobran-
ça de taxa de remoção e apreensão de veículos

PL 2.450/11
Do governador, que autoriza a MGI a constituir subsidiária

PL 2.451/11
Do governador, que autoriza o BDMG a constituir subsidiária

PL 2.452/11
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 1975, para reduzir alíquota 
do ICMS nas operações internas com álcool carburante

PL 2.550/11
Da Comissão de Assuntos Municipais, que define a grafia do nome do 
município de Dona Euzébia

PL 2.556/11
Do governador, que autoriza abertura de crédito suplementar de R$ 
6,45 milhões em favor do Tribunal de Contas

PL 2.571/11
Do governador, que estabelece parâmetros para a política remunerató-
ria dos servidores do Poder Executivo

PL 2.572/11
Do deputado Doutor Viana, que altera o art. 3º da Lei 17.699, de 2008, 
que autoriza o Poder Executivo a doar terreno à Fundação Educacional 
Lucas Machado

PL 2.617/11
Do governador, que autoriza a Codemig a constituir subsidiárias

PL 2.658/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Rio 
Paranaíba

PL 2.659/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Couto 
de Magalhães de Minas

PL 2.660/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com Ibiraci

PL 2.661/11
Do governador, que fixa o efetivo da Polícia Militar para 2011

PL 2.700/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações 
de crédito com o Bird, o Banco Credit Suisse e a Agência Francesa de 
Desenvolvimento

PL 2.701/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de 
crédito com o BID

PL 2.702/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de 
crédito com o BNDES

PL 2.703/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de 
crédito com o Japan Bank

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária
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9h30
•  Comissão de Direitos Humanos (Ipatinga) – discutir instalação de Apacs 

no Vale do Aço. Convidados: prefeitos de Ipatinga, Robson Gomes, de 
Timóteo, Sérgio Pires, e de Coronel Fabriciano, Chico Simões; juízes Marli 
Andrade, Rodrigo Lage e Beatriz Vailante; bispo de Itabira e Coronel 
Fabriciano, Dom Lélis Lara; presidentes das Apacs de Ipatinga, Luiz Fer-
nando Costa, de Timóteo, José Carlos de Paula, e de Coronel Fabriciano, 
Carlos Roberto de Lima. Requerimento: deputado Durval Ângelo 

9h45
•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 2.571/11 (1º turno), do governador, que estabelece parâ-
metros para a política remuneratória dos servidores do Poder Executivo

10 horas
•  Comissão de  Fiscalização  Financeira  e Orçamentária  (Plenarinho  IV) – 

discutir e votar pareceres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário. 
Entre elas o PL 2.446/11 (2º turno), do governador, que cria o Fundo de 
Erradicação da Miséria

11 horas
•  Comissão  de Meio Ambiente  (Plenarinho  I)  –  discutir  e  votar  parecer 

sobre o PL 1.061/11 (2º turno), do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe 
sobre lançamento de gordura vegetal na rede de esgoto

13h45
•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.571/11 (1º turno), do governador, que estabelece parâme-
tros para a política remuneratória dos servidores do Poder Executivo

14 horas
•  Reunião Extraordinária (Plenário)
•  Comissão de  Fiscalização  Financeira  e Orçamentária  (Plenarinho  IV) – 

discutir e votar pareceres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário. 
Entre elas o PL 2.446/11 (2º turno), do governador, que cria o Fundo de 
Erradicação da Miséria

14h30
•  Comissão  de Meio Ambiente  (Plenarinho  I)  –  discutir  e  votar  parecer 

sobre o PL 1.061/11 (2º turno), do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe 
sobre lançamento de gordura vegetal na rede de esgoto

•  Comissão de Turismo (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 2.616/11 (1º turno), do governador, que dispõe sobre a cooperação 
com os municípios em distritos industriais

•  Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 
comissão

15 horas
•  Comissão de Constituição e Justiça  (Plenarinho  IV) – discutir e votar 

pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PRE 

2.726/11 (1º turno), da Mesa da Assembleia, que institui a Política de 
Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência da ALMG

15h30
•  Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar 

pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 
2.728/11 (1º turno), do governador, que institui Gratificação Especial de 
Serviço de Segurança

15h45
•  Comissão de Política Agropecuária (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 2.727/11 (1º turno), do governador, que institui a Bolsa 
São Francisco

17 horas 
•  Comissão de Assuntos Municipais (Itajubá) – debater a prevenção de 

enchentes no Rio Sapucaí. Convidados: secretária do Patrimônio da 
União, Paula Lara, superintendente regional de Patrimônio da União, 
Rogério Aranha, coordenador estadual de Defesa Civil, Luís Carlos Mar-
tins; presidente da Copasa, Ricardo Campos. Requerimento: deputado 
Ulysses Gomes

19h45
•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.571/11 (1º turno), do governador, que estabelece parâme-
tros para a política remuneratória dos servidores do Poder Executivo

20 horas
•  Reunião Extraordinária (Plenário)
•  Comissão  de Meio Ambiente  (Plenarinho  I)  –  discutir  e  votar  parecer 

sobre o PL 1.061/11 (2º turno), do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe 
sobre lançamento de gordura vegetal na rede de esgoto

•  Comissão de Turismo (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 2.616/11 (1º turno), do governador, que dispõe sobre a cooperação 
com os municípios em distritos industriais

•  Comissão de  Fiscalização  Financeira  e Orçamentária  (Plenarinho  IV) – 
discutir e votar pareceres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário. 
Entre elas o PL 2.446/11 (2º turno), do governador, que cria o Fundo de 
Erradicação da Miséria

•  Segunda Musical (Teatro) – Luís Gustavo Carvalho
20h15

•  Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 
2.728/11 (1º turno), do governador, que institui Gratificação Especial de 
Serviço de Segurança

20h30
•  Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 

comissão

ACONTECE HOJE

 0h Zás – Cantor Sérgio Di Napoli
 0h30 Plenário (reprise)
 2h30 Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 3h Fórum Democrático – Painel “Cultura”
 6h Brasil Eleitor
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Sala de Imprensa – Mobilidade Urbana
 7h30 Parlamento Brasil 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Comissão da Verdade
 9h Comissão de Cultura – Feira de Artesanato do Mineirinho
 11h Assembleia ao Vivo – Comissões 
 13h Geração – Humorista Mário Alaska

 13h30 Minas é Muitas – Itueta
 14h30 Assembleia ao Vivo – Comissões
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Sala de Imprensa – Mobilidade Urbana
 19h Brasil Eleitor
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 19h55 Trabalho de Base
 20h Assembleia ao Vivo – Comissões
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Dívida de Minas com a União 

TV ASSEMBLEIA

Correção: No cômputo final da análise de Propostas de Ação Legislativa (PLEs) pela Comissão de Participação Popular, a que 
se refere matéria da página 7 da edição de quarta-feira (7/12), os números ficaram os seguintes: a comissão encaminhou 
81 emendas populares ao PL 2.520/11, que dispõe sobre o PPAG, e 25 ao PL 2.521/11, do Orçamento. De um total de 199 
PLEs, 162 foram apreciadas, 156 aprovadas, seis rejeitadas e cinco anexadas a outras. As 32 restantes tiveram a apreciação 
adiada e serão encaminhadas como requerimentos. As já analisadas também resultaram em 132 requerimentos. 


