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Designados integrantes de comissões que
analisarão quatro vetos do governador

da Indicação nº 40/16, para a 
presidência da Feam, o Bloco 
Minas Melhor indicou, como 
efetivos, Durval Ângelo e Ta-
deu Martins Leite. Os suplen-
tes são André Quintão e João 
Magalhães. O Bloco Compro-
misso com Minas Gerais terá 
como efetivos Cássio Soares 
(PSD) e Inácio Franco (PV), e 
como suplentes Duarte Be-
chir e Glaycon Franco (PV). 
Pelo Bloco Verdade e Coerên-
cia, o efetivo será Dilzon Me-
lo (PTB) e Gil Pereira (PP) será 
o suplente.
Tramitação – De acordo com o 
Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa, a Casa tem 
um prazo de 30 dias, contados 
do recebimento da comunica-
ção do veto, para analisá-lo. 
Esgotado esse prazo sem deli-
beração sobre o assunto, o ve-
to será incluído na ordem do 
dia, recebendo prioridade de 
votação em relação às outras 
proposições da pauta.

Lerin (PSB) ocuparão o posto 
de suplentes. Pelo Bloco Ver-
dade e Coerência, o efetivo 
será Sargento Rodrigues e o 
suplente, João Leite.

O Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 23.402 incide sobre 
as condições de permuta de 
terreno do Estado em Passos 
por dois imóveis particulares 
localizados no mesmo muni-
cípio. Na comissão, pelo Bloco 
Minas Melhor, serão efetivos 
os deputados Durval Ângelo 
e Tadeu Martins Leite; os su-
plentes serão André Quintão 
e João Magalhães. Pelo Blo-
co Compromisso com Minas 
Gerais, o efetivo será Fábio 
Cherem, que terá como su-
plente Duarte Bechir (PSD). 
Pelo Bloco Verdade e Coerên-
cia, foram indicados Antonio 
Carlos Arantes e João Vítor 
Xavier (PSDB), como efetivos, 
e Tito Torres (PSDB) e Nozinho 
(PDT), como suplentes.

Na comissão que tratará 

Bloco Verdade e Coerência, os 
efetivos são Bonifácio Mourão 
(PSDB) e Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB) e os suplentes são 
João Leite (PSDB) e Sargento 
Rodrigues (PDT).
Militares – O Veto Total à Pro-
posição de Lei 23.394 se refe-
re ao Código de Ética e Disci-
plina dos Militares. A proposi-
ção é derivada do PL 780/15, 
do deputado Cabo Júlio 
(PMDB), e especifica as con-
dutas reputadas como trans-
gressões que afetem a honra 
pessoal e o decoro da classe 
e que motivariam a instaura-
ção de processo administra-
tivo. Na comissão, pelo Bloco 
Minas Melhor, serão efetivos 
Durval Ângelo e Tadeu Mar-
tins Leite e suplentes, André 
Quintão e João Magalhães. 
Pelo Bloco Compromisso com 
Minas Gerais, serão efetivos 
Hely Tarqüínio e Fábio Che-
rem (PSD), enquanto Rober-
to Andrade (PSB) e Antônio 

Na Reunião Ordinária de on-
tem, foi lida no Plenário da 
Assembleia Legislativa a de-
signação dos membros de 
cinco comissões especiais. 
Quatro delas são para emitir 
pareceres sobre vetos e uma 
para analisar a indicação de 
Rodrigo de Melo Teixeira pa-
ra o cargo de presidente da 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam).

O Veto Total à Proposição 
de Lei 23.330 incide sobre re-
quisitos para a cobrança de 
pedágio em rodovias. A maté-
ria teve origem no Projeto de 
Lei (PL) 1.588/15, do deputa-
do Carlos Pimenta (PDT). Na 
comissão especial, pelo Bloco 
Minas Melhor, foram indica-
dos para integrar a comissão 
os deputados Durval Ângelo 
(PT) e Tadeu Martins Leite 
(PMDB), sendo suplentes An-
dré Quintão (PT) e João Ma-
galhães (PMDB). Pelo Bloco 
Compromisso com Minas Ge-
rais, são efetivos Hely Tarqüí-
nio (PV) e Tiago Ulisses (PV) e 
os suplentes são Arlete Maga-
lhães (PV) e Leandro Genaro 
(PSD). Pelo Bloco Verdade e 
Coerência, o efetivo é Gustavo 
Valadares (PSDB) e o suplente 
é Felipe Attiê (PTB).

O Veto Total à Proposição 
de Lei 23.331 se refere a orien-
tações de segurança e proce-
dimentos de emergência em 
eventos. A matéria originou-se 
do PL 1.683/15, do deputa-
do Gustavo Corrêa (DEM). 
Na comissão, pelo Bloco Mi-
nas Melhor, serão efetivos os 
deputados Durval Ângelo e 
Tadeu Martins Leite, enquan-
to os suplentes serão André 
Quintão e João Magalhães. 
Pelo Bloco Compromisso com 
Minas Gerais, o efetivo é Hely 
Tarqüínio e o suplente é Dou-
tor Wilson Batista (PSD). Pelo 

Suzana Oliveira

Anúncio dos nomes dos integrantes das comissões foi feito na Reunião Ordinária de Plenário
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Governos 1
O deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) iniciou seu dis-
curso criticando as discussões 
entre oposição e situação so-
bre o desempenho dos gover-
nos passado e atual. Segundo 
ele, “nenhum governo é for-
mado por santos nesse des-
calabro que é a política bra-
sileira”. Por isso, observou, “o 
papel do Legislativo não é o 

de fazer discursos agressivos, 
mas o de defender os direitos 
da população”, formulando 
leis que atendam a seus inte-
resses. Citou algumas leis de 
sua autoria, ligadas às políti-
cas de saúde, como a que dis-
põe sobre a necessidade de 
antecipação de exames para 
o diagnóstico precoce de cân-
cer, e a que propõe melhoria 
das condições de realização 

de mamografias no Estado. 
Ele lamentou que 60% dos 
diagnósticos de câncer sejam 
liberados com a doença em 
estado avançado e que um 
terço dos mamógrafos em 
Minas estejam inoperantes. 
Em aparte, recebeu o apoio 
do deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), que defendeu mais 
investimentos do governo do 
Estado na área de saúde.

Saúde 
Da tribuna, Carlos Pimenta 
(PDT) comunicou que terá 
audiência com o ministro da 
Saúde nesta quinta-feira, em 
Brasília, junto com 20 prefei-
tos do Norte de Minas. O gru-
po vai solicitar mais recursos 
para a saúde na região, onde 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
estaria sucateado, com 16 

ambulâncias paralisadas por 
falta de manutenção. “Corre-
mos o risco de um colapso”, 
denunciou. O deputado disse 
que vai solicitar também mais 
recursos para a retomada de 
cirurgias de cataratas e acres-
centou que o secretário de 
Estado de Saúde, Sávio Souza 
Cruz, prometeu que o gover-
nador vai contemplar Montes 
Claros com quatro novas am-

bulâncias. Defendeu também 
o aumento de verbas para 
procedimentos de diálise: 
“Hoje, pacientes da região 
viajam até 300 quilômetros 
para serem atendidos”. Em 
aparte, Léo Portela (PRB) 
questionou por que a super-
lotação nos presídios causa 
tanto impacto enquanto nos 
hospitais em situação seme-
lhante não ocorre o mesmo.

Governos 2
O deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) defendeu com entusias-
mo os governos de Aécio Neves 
e Antônio Anastasia, apresen-
tando números que atestariam 
investimentos das administra-
ções de seu partido em todas 
as áreas, entre 2003 e 2013. Na 
área de saúde, disse, houve re-
dução da mortalidade infantil; 
na educação, a taxa de anal-

fabetismo teria caído de 11% 
para 7% e, em 2011, 99% das 
crianças mineiras já estariam 
matriculadas na escola. A área 
de segurança teria registrado, 
no período, uma queda de 33% 
na criminalidade, e a de infra-
estrutura urbana apresentou o 
programa Pró-Acesso, que teria 
asfaltado o acesso a 230 muni-
cípios. “Houve um aumento de 
13 mil para 20 mil quilômetros 

de estradas pavimentadas, 52% 
a mais do que existia anterior-
mente”, enfatizou. Entre outros 
aspectos, Bonifácio Mourão 
apontou também investimen-
tos em saneamento, afirmando 
que mais de 1 milhão de novos 
domicílios mineiros teriam sido 
contemplados com redes de 
água e esgoto. Os dados, se-
gundo ele, são de órgãos fede-
rais, como o IBGE.

Governos 3
O deputado Doutor Jean  
Freire (PT) criticou a repeti-
ção dos discursos dos colegas 
de oposição, em que fazem 
críticas ao governo Fernan-
do Pimentel. Ele referiu-se 
especialmente ao deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
que relacionou números 
positivos dos governos de 
Aécio Neves e Antônio Anas-

tasia. “O deputado disse que 
a oposição está perdendo a 
paciência. Acho que, às ve-
zes, quem perde a paciência 
é quem liga a TV Assembleia 
para nos assistir”, afirmou 
Doutor Jean. O parlamentar 
recomendou à oposição que 
visite os órgãos do Estado e 
ouça as pessoas para veri-
ficar de fato o que pensam. 
Segundo ele, os parlamen-

tares oposicionistas vêm 
usando a febre amarela pa-
ra alarmar excessivamente 
a população. Ele também 
defendeu a direção da Fun-
dação Ezequiel Dias (Funed) 
de críticas à atual gestão e 
disse que pretende solicitar 
audiência pública para ava-
liar a atuação da instituição 
desde 2005, não apenas nos 
últimos dois anos.

Governos 4
O deputado Paulo Guedes 
(PT) acusou a oposição de 
buscar culpados para justi-
ficar o que os governos de 
Aécio Neves e Antônio Anas-
tasia deixaram de fazer. Ele 
afirmou que o Tribunal de 
Contas do Estado registrou 
que os governos do PSDB 
deixaram de aplicar R$ 7,6 bi-
lhões na educação e mais de 

R$ 4 bilhões na saúde. Gue-
des citou outras acusações 
contra Aécio Neves. “Está em 
todas as delações que 3% do 
dinheiro para a construção da 
Cidade Administrativa foi pa-
ra o bolso de Aécio”, afirmou 
o parlamentar. Paulo Guedes 
afirmou que o atual governo 
já cortou mais de 4 mil cargos 
comissionados. Em aparte, 
o deputado Antônio Jorge 

(PPS) disse que a regulamen-
tação dos gastos da saúde só 
aconteceu em 2012 e que os 
R$ 4 bilhões citados por Pau-
lo Guedes se referem a recur-
sos aplicados em saneamen-
to, que na época podiam ser 
registrados como gastos em 
saúde. “Não houve desvio”, 
ressaltou Antônio Jorge, que 
foi secretário de Saúde nos 
governos do PSDB.
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Educação, Enfrentamento do 
Machismo e Garantia de Di-
reitos, o evento será no dia 7 
de março, véspera do Dia In-
ternacional da Mulher. Hoje, 
às 9 horas, na Sala de Reuni-
ões da GPI, a organização faz 
a sétima reunião preparató-
ria do ciclo de debates.

As atividades para cele-
brar o Dia Internacional da 
Mulher vão contar ainda com 
audiências no interior do Es-
tado e a apresentação do re-
latório final dos trabalhos da 
comissão extraordinária. Os 
eventos serão realizados pe-
la Assembleia Legislativa em 
parceria com entidades da 
sociedade civil.

Entre essas recomenda-
ções, está a garantia da presen-
ça feminina na Mesa da ALMG, 
conforme propõe a PEC 16/15. 
Além disso, o documento re-
comenda o fortalecimento do 
Conselho Estadual de Políticas 
para as Mulheres, a criação de 
fundo específico para assegurar 
os direitos da mulher e a am-
pliação dos serviços de atendi-
mento às mulheres vítimas de 
violência.
Ciclo de debates – Para dis-
cutir o enfrentamento do ma-
chismo e a garantia de direi-
tos das mulheres, a Assem-
bleia Legislativa vai realizar 
um ciclo de debates. Intitu-
lado Pela Vida das Mulheres: 

A deputada Geisa Teixeira 
(PT) ressaltou que, apesar dos 
avanços recentes, as mulheres 
ainda enfrentam discriminação, 
o que resulta em baixa repre-
sentação nos espaços de poder. 
“Já passou a época em que gos-
távamos de receber flores no 
Dia da Mulher. Hoje, preferimos 
discutir o combate à violência e 
como aumentar a nossa repre-
sentatividade”, afirmou.

Em seu relatório final, a 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres faz uma série de re-
comendações para garantir 
maior representatividade fe-
minina na política, enfrentar o 
machismo e combater a violên-
cia contra a mulher.

No encontro com o 1º-se-
cretário da ALMG, deputado 
Rogério Correia, as parlamen-
tares apresentaram outra rei-
vindicação: a transformação 
da Comissão Extraordinária 
das Mulheres, encerrada em 
dezembro do ano passado, 
em comissão permanente da 
Casa. Rogério Correia mani-
festou apoio a essa demanda, 
mas lembrou que a decisão 
de transformar a comissão 
temporária em permanente 
depende da Mesa da ALMG.

A deputada Celise Laviola 
lembrou que 52% do eleitorado 
brasileiro é composto por mu-
lheres, mas elas ainda têm pe-
quena participação na política.

Reivindicações incluem comissão permanente

Bancada de mulheres cobra presença de ao 
menos uma deputada na Mesa da ALMG

constituição da Mesa, é preciso 
garantir pelo menos uma vaga 
para cada sexo. Caso seja apro-
vado o substitutivo nº 1, a for-
ma de se assegurar essa vaga 
será definida posteriormente 
por regulamento.

A PEC 16/15 é encabeçada 
pelas deputadas da bancada fe-
minina e tem assinaturas de 38 
parlamentares ao todo.

deputadas Arlete Magalhães 
(PV), Celise Laviola, Ione Pi-
nheiro (DEM), Marília Cam-
pos e Rosângela Reis (Pros).

Na atual Mesa da Assem-
bleia Legislativa, não há ne-
nhuma mulher. Para garantir a 
presença feminina na instân-
cia responsável pela direção 
dos trabalhos legislativos, a 
PEC 16/15 estabelece que, na 

do na presença de mais mu-
lheres na Mesa. Realmente, 
muitos deputados não são a 
favor da PEC. Mais do que con-
vencê-los, a sociedade deverá 
fazer pressão para que a pro-
posta seja aprovada”, afirmou.

Do total de 77 deputa-
dos estaduais, cinco são mu-
lheres. A bancada feminina é 
composta, atualmente, pelas 

Deputadas da bancada de mu-
lheres da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, acompanha-
das de representantes de mo-
vimentos feministas, cobraram 
ontem a aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/15, que visa garantir a 
presença de, pelo menos, uma 
mulher na Mesa da ALMG. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) enfatizou que muitos 
parlamentares não são a fa-
vor da PEC, o que dificultaria 
a tramitação da matéria. “Te-
mos de trabalhar para sensi-
bilizar a maioria dos deputa-
dos, que é masculina”, disse.

Segundo a deputada Ce-
lise Laviola (PMDB), inúmeros 
acontecimentos que marca-
ram o cenário político no ano 
passado dificultaram a colo-
cação da matéria em pauta. 
“Os ânimos estavam acirra-
dos e o projeto corria o risco 
de ser derrotado”, admitiu.

O 1º-secretário da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Rogério Correia (PT), que 
recebeu a reivindicação, de-
fendeu a proposta e disse que 
trabalhará para mobilizar seus 
colegas pela aprovação da PEC 
16/15. “Vou continuar insistin-

Flávia Bernardo

Deputadas da Assembleia Legislativa se reuniram com 1º-secretário, deputado Rogério Correia

DIREITOS HUMANOS
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
•  Ciclo de debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do Machismo e Garantia de Direitos (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – AVC 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos 22/11 – Situação do 

assentamento na Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na Administração Pública, com Cláudio Medeiros
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Escritor e jornalista Humberto Werneck 

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Exploração infantil 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos 9/11 – Violação de direitos 

em conflitos agrários no Estado e acesso à energia elétrica em 
comunidades rurais

 11h35 Compactos de Comissões 

 12h Assembleia Debate (inédito) – Crise na segurança pública 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Escritor e jornalista Humberto Werneck  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Exploração infantil 
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do Legislativo 

mineiro, com Fabiano Soares, Tiago Salemi e Otávio Dulci 
 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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pelo e-mail selecao.cultural 
@almg.gov.br.

Mais informações pelo 
telefone (31) 2108-7303 ou 

inscrições de pessoas jurí-
dicas e de profissionais das 
artes cênicas e da música. Os 
espetáculos também ocor-
rerão de maio a dezembro 
deste ano. 

A documentação soli-
citada nos editais deverá 
ser entregue pessoalmente 
ou pelo correio. O endere-
ço é Rua Rodrigues Caldas, 
30, andar térreo, Bairro 
Santo Agostinho, em Be-
lo Horizonte (MG). O CEP é 
30.190-921. É preciso espe-
cificar no envelope “Teatro 
da Assembleia” ou “Espaço 
Político-Cultural Gustavo Ca-
panema”, dependendo do 
objetivo da inscrição. A data 
considerada será a da posta-
gem no correio.

Foi prorrogado até 10 de 
março o prazo de inscrições 
para o processo seletivo de 
ocupação da Galeria de Arte 
do Espaço Político-Cultural 
Gustavo Capanema e do Te-
atro da Assembleia em 2017. 
Inicialmente, as inscrições, 
que são gratuitas, só pode-
riam ser feitas até amanhã. 
Os editais estão disponíveis 
no Portal da Assembleia, no 
endereço almg.gov.br/almg_
cultural/selecao_artistica/
index.html.

Para a Galeria, podem 
ser inscritas exposições de 
artes visuais. A seleção é 
aberta a pessoas físicas e ju-
rídicas. As exposições ocor-
rerão de maio a dezembro 
de 2017. O Teatro recebe 

Galeria e Teatro prorrogam inscrições

Inscrições para apresentações no Teatro vão até 10 de março

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

CULTURA


