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Acordo prevê ratificação de requerimentos
Outra decisão da Mesa da As-
sembleia lida na Reunião Or-
dinária de ontem determina 
cumprimento de acordo de lí-
deres segundo o qual deverão 
ser ratificados pela maioria 
dos atuais membros efetivos 
das comissões os requerimen-
tos de audiências públicas, de-
bates públicos, visitas e convo-
cações de autoridades aprova-
dos no biênio 2015-2016.

O acordo de líderes traz 
justificativas para a medida, 

como a nova composição das 
comissões neste biênio, o nú-
mero elevado de requerimen-
tos já aprovados e pendentes 
de realização e a distinção en-
tre a validade do ato jurídico 
e sua eficácia.

Na fase da reunião na 
qual oradores inscritos se 
pronunciam, o deputado 
Sargento Rodrigues apresen-
tou questão de ordem sobre 
o acordo. Após a decisão da 
Mesa ser proferida, ele so-

licitou que seu questiona-
mento fosse levado em con-
sideração. Segundo o parla-
mentar, o acordo de líderes 
tem validade para matérias 
específicas e que estejam 
em tramitação, conforme o 
Regimento Interno da As-
sembleia. Ele afirmou que, 
nesse caso, os requerimen-
tos já foram votados. “To-
dos rasgaram o Regimento, 
a Constituição do Estado e a 
da República”, afirmou.

O deputado Antônio Jor-
ge demonstrou preocupação 
com o precedente que se cria 
com a medida. Já o deputado 
Rogério Correia (PT), que pre-
sidiu a reunião, destacou que 
a questão de ordem levanta-
da pelo deputado Sargento 
Rodrigues será respondida 
em momento oportuno. Ele 
acrescentou que os reque-
rimentos não estão sendo 
anulados pela decisão: “Eles 
terão que ser ratificados”.

Decisão da Mesa oficializa criação da
Comissão da Reforma da Previdência

A Comissão Extraordinária da 
Reforma da Previdência foi 
criada por decisão da Mesa da 
Assembleia Legislativa, comu-
nicada ontem, na Reunião Ordi-
nária de Plenário. A Mesa con-
siderou, ao tomar a iniciativa, 
os impactos sobre a população 
mineira da eventual aprovação 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição Federal (PEC) 287/16, 
que visa alterar regras da segu-
ridade social, em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

A comissão vai examinar 
os efeitos da proposta sobre 
a sociedade mineira, bem co-
mo produzir subsídios para 
que população e agentes po-
líticos, em especial deputa-
dos estaduais, federais e se-
nadores, possam se posicio-
nar adequadamente perante 
a reforma da Previdência.

Os integrantes efetivos 
da comissão, que terá vigên-
cia de um ano, são os depu-
tados Gilberto Abramo (PRB), 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
Antônio Jorge (PPS) e a depu-
tada Marília Campos (PT). Os 
suplentes são os deputados 
Carlos Henrique (PRB), Sar-
gento Rodrigues (PDT), Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB), 

Fred Costa (PEN) e Vanderlei 
Miranda (PMDB).

A criação da Comissão 
Extraordinária da Reforma 
da Previdência já havia sido 
anunciada pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), em encontro 
que reuniu outros parlamen-
tares estaduais, deputados 
federais e sindicalistas, na se-

gunda-feira (20). Na ocasião, 
ele adiantou que o objetivo é 
percorrer as regiões de Minas 
para discutir o assunto. 
Pronunciamentos – Ainda na 
Reunião Ordinária de ontem, 
a deputada Marília Campos 
destacou que uma moção de 
repúdio à PEC 287, que deverá 
ser encaminhada pela ALMG 
aos presidentes da Câmara 

dos Deputados e do Senado, 
já conta com o apoio de depu-
tados estaduais de diferentes 
partidos. O deputado Carlos 
Pimenta (PDT) manifestou 
apoio à iniciativa, assim como 
os deputados Geraldo Pimenta 
(PCdoB) e Duarte Bechir (PSD). 
Na opinião dos parlamentares, 
é necessário debater o assunto 
de forma mais aprofundada.

Daniel Protzner

Mesa da Assembleia considerou, ao criar a comissão, os impactos sobre a população mineira
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Requerimentos 1
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) classificou como 
“manobra espúria” e “mara-
cutaia” acordo de líderes lido 
durante a Reunião Ordinária, 
o qual estabelece a necessi-
dade de ratificação dos re-
querimentos aprovados pelas 
comissões no biênio anterior. 
Para tentar obter esclareci-
mentos e reverter a decisão, 

o parlamentar apresentou 
questão de ordem. Segundo 
ele, o acordo contraria di-
versos artigos do Regimento 
Interno, que prevê as compe-
tências e a autonomia das co-
missões em algumas decisões, 
entre as quais a deliberação 
conclusiva no caso dos re-
querimentos. “Um acordo de 
líderes pode alterar os efeitos 
decorrentes de uma votação? 

Não. Um acordo de líderes só 
pode tratar de aspectos não 
essenciais da matéria ainda 
em tramitação”, argumen-
tou. Segundo o deputado, a 
decisão contraria até mesmo 
preceitos constitucionais. Por 
isso, ele disse que vai recorrer 
ao Judiciário. “Estão rasgando 
o Regimento Interno, e não 
vou me calar diante  desse 
 absurdo”, declarou.

Requerimentos 2
O acordo de líderes para que 
requerimentos aprovados em 
2015-2016 pelas comissões da 
ALMG sejam ratificados neste 
biênio também pautou o pro-
nunciamento do deputado 
João Leite (PSDB). Ele concor-
dou com o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). “Quando se 
rasga o Regimento Interno da 
Assembleia, acaba-se com tu-

do”, acrescentou. Em sua opi-
nião, a iniciativa é autoritária 
e retira todo o poder de ação 
da oposição. “O Regimento 
Interno ficou vermelho, não 
sei se de vergonha ou pelas 
cores de um certo partido”, 
ironizou, numa referência ao 
PT. Ele ressaltou a importância 
de requerimentos já aprova-
dos e destacou aqueles rela-
cionados a visitas a unidades 

prisionais, como a destinada 
a averiguar a situação na Pe-
nitenciária de Segurança Má-
xima Nelson Hungria, em Con-
tagem, palco recente de uma 
tentativa de fuga. Para ele, a 
minoria tem de continuar a 
ter voz no Parlamento. João 
Leite denunciou ainda que 
depósitos judiciais não estão 
sendo repassados a pessoas 
que têm direito a recebê-los.

Carne 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) comentou a Opera-
ção Carne Fraca, da Polí-
cia Federal. Segundo ele, a 
 irresponsabilidade de alguns 
frigoríficos ameaça provocar 
prejuízos de 15 bilhões de 
dólares. Por outro lado, na 
sua visão, a competência do 
setor em Minas Gerais é no-
tória. Ele citou como exemplo 

o Frigorífico Frisa, de Nanu-
que, que exporta carnes e 
gera cerca de 1,8 mil empre-
gos diretos. “São quase 4 mil 
estabelecimentos no País e, 
por causa de um problema 
pontual, não podemos dizer 
que todo mundo errou”, afir-
mou. Carlos Pimenta criticou, 
ainda, o que ele considera co-
mo caos na saúde pública no 
Estado, sobretudo nas áreas 

dos consórcios intermunici-
pais do Norte e do Vale do 
Jequitinhonha. “Eles estão 
falidos, não há mais integra-
ção e precisam urgentemen-
te de apoio”, disse. Hospitais 
sucateados, falta de veículos 
e de remédios e equipes in-
completas são alguns dos 
problemas que, segundo ele, 
serão objeto de discussão na 
Comissão de Saúde.

Segurança
O deputado Doutor Jean Freire 
(PT) ressaltou a importância 
do empoderamento dos ci-
dadãos para que eles tenham 
uma atuação efetiva nas de-
cisões sobre assuntos que 
afetem sua vida. Segundo 
ele, foi seguindo a tradição 
de participação popular do 
Vale do Jequitinhonha que 
ele conseguiu mobilizar a 

população e obter respostas 
do governo para amenizar o 
problema de segurança pú-
blica que aflige os municípios 
locais. Uma força-tarefa foi 
deslocada para a região, e a 
população já estaria sentindo 
os efeitos positivos. “Temos 
que apresentar soluções, in-
dependentemente se apoia-
mos ou fazemos oposição ao 
governo”, disse. O deputado 

lembrou, ainda, que apresen-
tou projeto para regionalizar 
os concursos na segurança 
pública. Por fim, ele desta-
cou a inauguração popular 
das obras de transposição do 
Rio São Francisco, no domin-
go (19), com a presença do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e disse que ela foi 
menosprezada na cobertura 
da mídia tradicional.

Conheça o Clube do Livro
Um serviço da Biblioteca da ALMG para empréstimo de romances,  
best-sellers e clássicos da literatura, entre outras publicações.

Mais informações na Biblioteca (ramal 7666)
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EDUCAÇÃO

Eleitos presidentes e vices de oito 
comissões permanentes da ALMG

Oito comissões permanentes 
da ALMG elegeram ontem 
seus presidentes e vices. Uma 
vez que a Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria já 
havia se reunido na segunda-
-feira (20) para tal, são nove 
as que definiram o comando 
para o biênio 2017-2018. Al-
gumas dessas comissões de-
cidiram os dias e horários de 
suas reuniões ordinárias.

Nas eleições realizadas 
na manhã de ontem, a Comis-
são de Administração Pública 
escolheu como presidente 

o deputado João Magalhães 
(PMDB) e como vice o depu-
tado Agostinho Patrus Filho 
(PV). As reuniões ordinárias 
da comissão serão às quartas-
-feiras, às 14h30. A Comissão 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia elegeu duas mulheres 
para o comando, as deputa-
das Celise Laviola (PMDB), na 
presidência, e Ione Pinheiro 
(DEM), na vice-presidência. 
As reuniões ordinárias serão 
às terças-feiras, às 14h30.

À tarde, a Comissão de De-
fesa do Consumidor e do Con-

tribuinte escolheu Felipe Attiê 
(PTB) e Douglas Melo (PMDB), 
respectivamente, como presi-
dente e vice. O dia e o horário 
das reuniões ainda serão defi-
nidos. O mesmo ocorre com a 
Comissão de Participação Po-
pular, que elegeu o deputado 
Doutor Jean Freire (PT) como 
presidente e a deputada Marí-
lia Campos (PT) como vice.

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, que vai se reunir às 
terças, às 16 horas, será pre-
sidida pelo deputado Duarte 
Bechir (PSD), com o deputa-
do Arnaldo Silva (PR) como 
vice. O deputado eleito para 
comandar a Comissão de De-
senvolvimento Econômico foi 
Roberto Andrade (PSB). Seu 
vice será Fabiano Tolentino 
(PPS). As reuniões ocorrerão 
às quintas-feiras, às 10 horas.

Na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, foram eleitos 
os deputados Glaycon Franco 
(PV), como presidente, e Thia-
go Cota (PMDB), como vice. 
Os parlamentares vão se reu-
nir às quartas, às 10 horas. A 
Comissão de Cultura, que terá 

reuniões às terças, às 17 ho-
ras, elegeu o deputado Bosco 
(PTdoB) para a presidência e o 
deputado Elismar Prado (PDT) 
para a vice-presidência.

Na segunda-feira, a Co-
missão de Agropecuária ele-
geu Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) como presidente. O 
vice ainda será escolhido.
Consumidor – A Operação Car-
ne Fraca, organizada pela Polí-
cia Federal (PF) para investigar 
fraudes na indústria frigorífica, 
gerou polêmica na primeira 
reunião da Comissão de Defe-
sa do Consumidor. O deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) disse 
ter apresentado requerimen-
to para discutir os reflexos da 
operação em Minas.

Mesmo sem ter como ser 
votada, a proposta contou 
com a oposição declarada do 
deputado Duarte Bechir, pa-
ra quem a realização de uma 
audiência sobre o assunto 
seria precipitada, assim como 
foi, na sua avaliação, a divul-
gação das investigações pela 
PF. O deputado Felipe Attiê 
também criticou a forma “es-
palhafatosa” com que a PF 
tratou a questão.

Guilherme Dardanhan

PL do governo incorpora assistência
estudantil à lei de reserva de vagas

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), participou ontem, 
no Palácio da Liberdade, de so-
lenidade de assinatura de men-
sagem que encaminha à ALMG 
um projeto de lei (PL) para 
regulamentar o Programa de 
Assistência Estudantil na Uemg 
e na Unimontes. A proposição 
foi assinada pelo governador 
Fernando Pimentel.

O projeto atualiza o siste-
ma de reserva de vagas que 
existe nas duas instituições 
de ensino, implantado por 
meio da Lei 15.259, de 2004. 

No entanto, essa lei garan-
tiu o acesso sem incorporar 
a assistência aos estudantes 
atendidos, algo que o atual 
governo considera essencial 
para minimizar a evasão de-
corrente da falta de condi-
ções financeiras.

A proposta do governo ga-
rante a reserva de vagas para 
estudantes oriundos de esco-
las públicas e para pessoas ne-
gras ou de etnia indígena, com 
deficiência física, com neces-
sidades de educação especial 
e classificados como social e 
economicamente vulneráveis. 

Willian Dias

Educação elegeu Ione Pinheiro como vice e Celise Laviola como presidenta



ACONTECE HOJE

eleger presidente e vice

eleger presidente e vice
-

e votar parecer sobre a indicação

-
posições sujeitas ao Plenário

eleger presidente e vice

votar proposições que dispensam Plenário
-

-presidente

eleger presidente e vice

TV ASSEMBLEIA

– Alimentação saudável

– Situação dos atingidos 
pela Hidrelétrica de Itapebi, em Salto da Divisa

– Democracia, liberdade e expressão, com Ana Paula 
Amorim

– Teleaula 13 (A 
representação política: formação de um conceito novo)  

| Interior: 

– Educação em tempo integral 
– Comissões (ao vivo)

– Jornalista José Hamilton Ribeiro

– Teleaula 13 (A 

representação política: formação de um conceito novo) 

– Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

| Interior: 

– Educação em tempo integral 
– Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho

– Mulher e o direito ao corpo

– Entrevistas, comentários e notas 
sobre a movimentação política no País

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes

Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Deputado Rogério Correia

SECRETARIA

Guilherme Wagner Ribeiro  José Geraldo de Oliveira Prado

Ricardo Bandeira 

ORDEM DO DIA
-
-

consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-

da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-


