
Evento coloca em pauta os direitos das
mulheres e o combate ao machismo

cussões podem ser acompa-
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Comissão aprova moção contra reforma

Mudanças na Previdência são alvo de críticas em moção de protesto
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ORADORES

Carne Fraca
O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) criticou a 
operação Carne Fraca, defla-
grada pela Polícia Federal (PF) 
para investigar a venda ilegal 
de carnes. Segundo ele, 5 mil 
pontos de processamento do 
produto no País foram colo-
cados em uma vala comum, 
por causa de erros cometidos 
por alguns estabelecimentos. 

O parlamentar ressaltou o 
impacto da ação da PF no se-
tor, com o recuo do preço da 
carne e de grãos, justamente 
num momento de crise. O 
deputado elogiou, no entan-
to, as medidas empreendidas 
pelo governo federal para a 
retomada da confiança do 
mercado internacional na 
carne brasileira. Antes de en-
cerrar seu pronunciamento, 

ele apontou a segurança no 
campo, a legislação ambien-
tal e as taxas cartoriais como 
outros assuntos que recebe-
rão a atenção da Comissão 
de Agropecuária e Agroin-
dústria, a qual preside. Em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) criticou a 
diminuição das verbas para 
custeio e investimento nas 
Polícias Militar e Civil.

COMISSÕES

Comissões discutem fiscalização da carne

Projeto de lei busca assegurar direitos 
de cidadãos que usam o serviço público

Comissão de Administração também aprovou convocação de secretário

Guilherme Dardanhan

Mourão (PSDB), opinou pela 
aprovação na forma original. 
O projeto busca ampliar a di-
vulgação da destinação dos 
recursos da Taxa de Seguran-
ça Pública.

gério Correia (PT), que acres-
centa incisos ao parágrafo 4º 
do artigo 113 da Lei 6.763, de 
1975, a qual consolida a legis-
lação tributária do Estado. O 
relator, deputado Bonifácio 

Três audiências no inte-
rior, aprovadas pela Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas, 
vão debater a política sobre 
entorpecentes nos municí-
pios de Mirabela, Buritizeiro e 
Uberlândia. As duas primeiras 
foram solicitadas pelo depu-
tado Antônio Jorge (PPS). A 
terceira, por Antônio Jorge, 
Léo Portela (PRB) e Dilzon 
Melo (PTB).

A Comissão de Assuntos 
Municipais deu posse a seu vi-
ce-presidente, deputado Fred 
Costa (PEN).

querimento de audiência so-
bre o surto da febre amarela 
em Minas Gerais, em especial 
nos Vales do Jequitinhonha, 
Mucuri e Rio Doce. A discus-
são foi solicitada pelo deputa-
do Doutor Jean Freire (PT).

Uma das audiências apro-
vadas pela Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria terá 
como tema a cobrança de taxas 
de cartório sobre registros de 
cédulas hipotecárias de  áreas 
rurais. O requerimento é dos 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Glaycon Franco 
(PV) e Gustavo Santana (PR).

de audiência são dos deputa-
dos Sargento Rodrigues (PDT) 
e Felipe Attiê (PTB). A emenda 
é do deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB).
Fernão Dias – Outras comis-
sões aprovaram a realização 
de audiências. A Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável vai de-
bater, a requerimento da de-
putada Marília Campos (PT), 
a situação do Parque Fernão 
Dias, situado na divisa dos mu-
nicípios de Contagem e Betim.

Na Comissão de Saúde, 
foi aprovado, entre outros, re-

A Operação Carne Fraca, da 
Polícia Federal, que investiga 
irregularidades no comércio 
de carnes no País, será deba-
tida pela Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte. Dois requerimentos 
nesse sentido foram apro-
vados ontem. Também foi 
aprovada emenda a um des-
ses requerimentos para que 
a audiência seja realizada em 
conjunto com a Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
que, na véspera, havia aprova-
do discussão sobre o mesmo 
tema. Os dois requerimentos 

passa a tratar dos direitos do 
usuário dos serviços públi-
cos estaduais. No parecer, o 
relator Cristiano Silveira (PT) 
menciona que a não existên-
cia de um código de defesa 
desses usuários tem levado 
à judicialização dos conflitos.

A comissão aprovou, ain-
da, requerimentos de audi-
ências, entre os quais um do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), para a convocação do 
secretário de Estado da Fa-
zenda, José Afonso Bicalho, 
para prestar esclarecimentos 
sobre o escalonamento do 
pagamento dos servidores 
públicos do Estado.
CCJ – Também em reunião 
realizada ontem, a CCJ con-
siderou constitucional o PL 
2.515/15, do deputado Ro-

O Plenário já pode analisar, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 1.328/15, que original-
mente estabelece critérios 
para a recepção de docu-
mentos no Estado, vedando a 
exigência de reconhecimento 
de firma ou autenticação de 
cópias. Ontem, a proposi-
ção, de autoria do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), 
recebeu parecer favorável na 
Comissão de Administração 
Pública, que apresentou o 
substitutivo nº 2.

Na forma original, o PL 
1.328/15 trata apenas da 
recepção de documentos. A 
Comissão de Administração, 
porém, seguiu a linha da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) e ampliou a abran-
gência da proposição, que 
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Genética
O Mais Genética foi o tema 
abordado pelo deputado 
Emidinho Madeira (PSB), que 
registrou sua participação, na 
última semana, em evento so-
bre o programa, em Muzam-
binho. O programa é fruto de 
uma parceria do deputado 
com a Emater, o Instituto Fe-
deral Sul de Minas – Campus 
Muzambinho, o Governo de 

Minas, por meio da Secreta-
ria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, e 
associações de municípios da 
região. O Mais Genética tem 
como objetivo a capacitação 
de produtores rurais para o 
uso da inseminação artificial 
em seus rebanhos, além de 
dotar prefeituras com equi-
pamentos para esse trabalho. 
Emidinho Madeira informou 

que, no encontro, foram en-
tregues a 73 prefeitos da re-
gião botijões de sêmen e kits 
de instrumentação para in-
seminação. Os participantes 
também receberam certifi-
cados do curso de insemina-
ção artificial. “Esse programa 
busca melhorar a condição de 
vida do produtor rural, que é 
quem mais gera emprego e 
renda no País”, destacou.

Depósitos judiciais
Ao abordar o tema dos de-
pósitos judiciais, o deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) 
criticou a atuação do Gover-
no de Minas. Segundo ele, o 
Tribunal de Justiça notificou 
o governo, em 23 de mar-
ço, solicitando a recomposi-
ção dos fundos judiciais no 
Banco do Brasil. O deputado 
lembrou que, em 2015, a 

oposição se colocou contra 
a aprovação do projeto que 
permitiu o uso de recursos 
dos depósitos judiciais pelo 
Executivo. De acordo com a 
proposição, o fundo judicial, 
que à época tinha R$ 8 bi-
lhões, só poderia liberar ao 
governo 70% dos recursos. 
No entanto, afirmou Boni-
fácio Mourão, não sobrou 
nada, o que leva a uma situ-

ação de insegurança jurídica. 
Segundo ele, a consequência 
é que a seção mineira da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
recebeu 700 notificações de 
advogados reclamando de 
alvarás que, apesar de auto-
rizarem o BB a liberar os re-
cursos, não são cumpridos, 
com a alegação do banco de 
que o dinheiro foi retirado 
pelo governo.

Reforma trabalhista
O deputado André Quintão 
(PT) destacou o debate sobre 
a reforma trabalhista promo-
vido pela Assembleia, na sex-
ta-feira (24), em parceria com 
a Câmara dos Deputados. Ele 
salientou a necessidade de 
envolver a sociedade nas dis-
cussões sobre a proposta do 
governo federal. De acordo 
com André Quintão, a refor-

ma, que ele considera nefas-
ta, ancora-se na possibilidade 
de o negociado prevalecer so-
bre o legislado, o que levaria 
ao desmonte das leis traba-
lhistas no País. Alguns pontos 
que estariam perigosamente 
abertos a negociação, ainda 
segundo o deputado, são o 
aumento da carga horária de 
trabalho, o parcelamento das 
férias e a diminuição da pau-

sa para almoço. Para o par-
lamentar, também compõe 
esse processo de desmonte 
de conquistas sociais a pro-
posição de lei que permite a 
terceirização das atividades- 
-fim das empresas, que aguar-
da a sanção do presidente 
Michel Temer. “A legislação 
trabalhista está sendo des-
montada a toque de caixa”, 
denunciou André Quintão.

Usiminas
O deputado João Leite ( PSDB) 
abordou a disputa ente os 
acionistas da Usiminas pelo 
controle da empresa. Segun-
do o parlamentar, o grupo si-
derúrgico Ternium manobrou 
para impor um nome de sua 
confiança no comando da ins-
tituição e no seu conselho de 
administração, o que levou à 
destituição de Rômel Erwin 

de Souza da presidência. João 
Leite também questionou a 
legitimidade da Ternium pa-
ra gerenciar a Usiminas, uma 
vez que a siderúrgica possui 
participação acionária em 
empresas concorrentes, lo-
calizadas em outros estados. 
“Qual é o projeto dela para 
Minas Gerais?”, indagou o 
deputado, ao defender que 
o Governo do Estado se po-

sicione, devido à importância 
da Usiminas para a arreca-
dação de impostos. Outro 
assunto comentado pelo de-
putado foi a suspensão do 
pagamento dos depósitos 
judiciais pelo Banco do Brasil. 
João Leite responsabilizou o 
governo pela situação e con-
clamou os cidadãos prejudi-
cados a se mobilizar contra 
essa situação.

Secretário de Fazenda
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) anunciou que foi 
aprovada, na Comissão de 
Administração Pública, a con-
vocação do secretário de Es-
tado da Fazenda, José Afon-
so Bicalho. De acordo com 
o parlamentar, o secretário 
deverá abordar a situação 
das receitas e despesas do 
Estado e explicar porque 157 

mil servidores públicos ainda 
estão com seus salários par-
celados. “Existe um verdadei-
ro ‘buraco negro’ nas contas 
do Estado”, afirmou Sargento 
Rodrigues. Para o deputado, 
o governador Fernando Pi-
mentel e sua administração 
não são sérios, pois não cum-
prem suas promessas. “Em 
janeiro de 2015, o governo 
disse que tinha um déficit de 

R$ 7 bilhões. Logo depois, fo-
ram criadas três secretarias 
e centenas de cargos comis-
sionados. Um ano depois, 
foi realizada uma reforma 
administrativa e, no geral, o 
Executivo passou a ter mais 
seis secretarias”, declarou. 
Em aparte, o deputado João 
Leite (PSDB) parabenizou Sar-
gento Rodrigues pelo reque-
rimento aprovado.
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Manifestação do Movimento dos Atingidos por Barragens (Espaço De-
mocrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

9h30
• Comissão de Participação Popular (Espaço Democrático José Aparecido 

de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
3.312/16, que institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva com a professora Denise Gentil, da UFRJ, sobre a re-

forma da Previdência (Sala de Imprensa)
14h15 a 21 horas

• Ciclo de Debates Pela Vida das Mulheres: Educação, Enfrentamento do 
Machismo e Garantia de Direitos (Plenário)

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 
64 da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – O que é a Reforma da Previdência 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (24/11) – Propostas de melhorias no 

transporte público de BH
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 19: Da 

Constituição de 1937 à redemocratização de 1945
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Mamografia na rede pública 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Pessoas atingidas por barragens 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 19: Da 
Constituição de 1937 à redemocratização de 1945

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

discussão e votação de proposições 
 14h15 Plenário (ao vivo) – Interrupção da Reunião Ordinária para 

realização do Ciclo de Debates Pela Vida das Mulheres: Educação, 
Enfrentamento ao Machismo e Garantia de Direitos 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara

 20h30 Propaganda Partidária 
 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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Bloco independente indica vice-líderes
ce-líderes os deputados An-
selmo José Domingos (PTC), 
Emidinho Madeira (PSB), 
Fabiano Tolentino (PPS), Fred 
Costa (PEN) e Antonio Lerin 
(PSB).

Agostinho Patrus Filho (PV).
Na mensagem, lida pelo 

1º-vice-presidente da ALMG, 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), que presidia a reu-
nião, são indicados como vi-

novos vice-líderes. Os nomes 
dos parlamentares foram 
anunciados na tarde de on-
tem, na Reunião Ordinária 
de Plenário, em comunicação 
do líder do bloco, deputado 

O Bloco Compromisso com 
Minas Gerais, que adota uma 
postura independente em re-
lação ao Governo do Estado 
e à oposição na Assembleia 
Legislativa, já tem seus cinco 

PLENÁRIO


