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Governador encaminha dois projetos
que tratam da área de assistência social

A Assembleia Legislativa re-
cebeu ontem, na Reunião 
Ordinária de Plenário, duas 
mensagens do governador 
Fernando Pimentel, por meio 
das quais ele encaminha os 
Projetos de Lei 4.151/17 e 
4.149/17, que tratam da as-
sistência social.

O primeiro projeto cria o 
Programa de Aprimoramen-
to da Rede Socioassistencial 
do Sistema Único de Assis-

tência Social (Suas). A maté-
ria segue para as Comissões 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), do Trabalho, da Previ-
dência e da Assistência So-
cial, e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO), 
em dois turnos.

Já o PL 4.149/17 trata 
das parcerias entre o Poder 
Executivo e as organizações 
da sociedade civil de assis-
tência social. A proposição 

será anexada ao PL 926/15, 
do deputado André Quintão 
(PT), que tem o mesmo ob-
jetivo. Ela será analisada por 
CCJ, Comissão do Trabalho e 
FFO, em dois turnos.
Questão de ordem – Durante 
a reunião, foi lida decisão da 
Presidência, que considerou 
improcedente questão de or-
dem formulada pelo deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB) 
na terça-feira (4). O parla-
mentar havia questionado o 
recebimento do PL 4.135/17, 
que, na opinião dele, des-
cumpriria dispositivos legais 
e constitucionais que regula-
mentam a matéria. Essa pro-
posição, de autoria do gover-
nador, cria fundos estaduais 
de incentivo e financiamento 
de investimentos.

Na resposta, a Presidên-
cia esclareceu que o exame 
prévio de conformidade de 
uma proposição com o texto 
constitucional no momento 
de seu recebimento atende 
ao artigo 173, inciso II, do 
Regimento Interno. O dis-
positivo prevê que a ALMG 

deve se ater estritamente a 
situações de flagrante e insa-
nável inconstitucionalidade 
que comprometam a totali-
dade do texto normativo, o 
que não seria o caso do pro-
jeto em questão.
Comissão de Ética – Também 
foi lida comunicação do de-
putado Agostinho Patrus Fi-
lho (PV), líder do Bloco Com-
promisso com Minas Gerais, 
informando que o agrupa-
mento abre mão de uma va-
ga de suplente na Comissão 
de Ética em favor do Bloco 
Minas Melhor. Com isso, a co-
missão ficou assim composta: 
os efetivos são os deputados 
Gilberto Abramo (PRB), Dur-
val Ângelo (PT), André Quin-
tão (PT), Agostinho Patrus 
Filho, Tiago Ulisses (PV), Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB) 
e Gustavo Corrêa (DEM); os 
suplentes são os deputados 
Cristiano Silveira (PT), Thiago 
Cota (PMDB), Leonídio Bou-
ças (PMDB), Ivair Nogueira 
(PMDB), Glaycon Franco (PV), 
Carlos Pimenta (PDT) e Dilzon 
Melo (PTB).

Recursos para saúde mobilizam comissão
Deputados da Comissão de 
Saúde visitaram ontem o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Sávio Souza Cruz, para deba-
ter maneiras de aumentar o 
repasse de recursos  estaduais 
para o setor. 

Compareceram os deputa-
dos Antônio Jorge (PPS), Carlos 
Pimenta (PDT), Doutor Jean 
Freire (PT), Doutor Wilson Ba-
tista (PSD) e Geraldo Pimenta 
(PCdoB). Eles citaram levan-
tamento feito pelo Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde, segundo o qual o go-
verno estadual tem uma dívida 

de cerca de R$ 1,5 bilhão com 
os municípios mineiros nessa 
área. O secretário assumiu que 
há uma dívida, mas ponderou 
que nem tudo está em atraso, 
já que algumas rubricas são de 
incentivo e, portanto, não têm 
prazo para repasse.

Sávio Souza Cruz afir-
mou, ainda, que, pela primei-
ra vez na última década, o 
Estado tem empenhado 12% 
da receita para a saúde, co-
mo determina a Constituição. 
Segundo ele, como não há re-
cursos para o pagamento dos 
empenhos, cria-se a dívida.

Proposições do governador foram recebidas na Reunião de Plenário

Parlamentares fizeram visita ao secretário de Estado de Saúde

Luiz Santana 

Sarah Torres 
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Depósitos judiciais motivam audiência
O não pagamento pelo Banco 
do Brasil de valores relativos a 
ações judiciais motivou ontem a 
aprovação de requerimento de 
audiência pública da Comissão 
de Desenvolvimento Econômi-
co. A reunião será realizada em 
conjunto com a Comissão de 
Administração Pública.

De acordo com o presiden-
te da comissão e autor do re-
querimento, deputado Fabia-
no Tolentino (PPS), o fundo de 
reserva dos depósitos judiciais 

não tem dinheiro porque o go-
verno do Estado usou 70% dos 
recursos disponíveis, conforme 
autorizado pela Lei 21.720, de 
2015, e os 30% restantes foram 
consumidos com ações pagas 
em 2015 e 2016.
Ferrovia – A Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas também apro-
vou requerimentos de audiên-
cia. Um deles, do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
é sobre a interligação ferroviá-

ria na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH).

O deputado Gustavo San-
tana (PR) anunciou que ele e 
outros parlamentares farão 
uma visita ao ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação 
Civil, Maurício Quintanella 
Lessa, em Brasília (DF), no dia 
19 de abril. Na oportunidade, 
serão apresentadas demandas 
do segmento em Minas Gerais.
Energia solar – A Comissão de 
Minas e Energia aprovou, en-

tre outras atividades, audiên-
cia pública sobre a formação 
de mão de obra técnica ligada 
à geração de energia solar, 
audiência pública sobre o de-
senvolvimento dessa matriz 
energética em João Pinheiro 
(Noroeste) e visita às obras 
de instalação de uma usina 
de energia solar em Pirapora 
(Norte). As duas primeiras fo-
ram solicitadas pelo deputado 
Bosco (PTdoB), e a terceira, 
pelo deputado Gil Pereira (PP).

COMISSÕES

Deputados visitam fazenda para verificar 
situação de trabalhadores acampados

A Comissão de Direitos Hu-
manos visita hoje a Fazenda 
Norte América, em Capitão 
Enéas (Norte de Minas), para 
verificar a situação de 650 fa-
mílias acampadas no local. No 
domingo (9), sete integran-
tes do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra 
(MST) foram baleados ao se 
dirigirem à sede da fazenda 
para encontro com seu admi-
nistrador. O requerimento de 
visita, aprovado ontem pela 
comissão, é dos deputados 
Cristiano Silveira, Rogério Cor-
reia, Paulo Guedes e Doutor 
Jean Freire, todos do PT. Os 
mesmos deputados são au-
tores de outro requerimento 
aprovado ontem, que prevê 
audiência pública sobre o as-
sunto, em data a ser definida.

O deputado Cristiano Sil-
veira teve outras audiências 
aprovadas, para debater, em 
Grão Mogol (Norte), conflitos 
agrários na localidade conheci-
da como Vale das Cancelas; pa-
ra debater, em Almenara (Vale 
do Jequitinhonha), denúncia 
de família quilombola espan-
cada na Comunidade Marobá 
dos Teixeiras; para tratar de 
problemas enfrentados pelo 
município de Rio Doce (Zona 
da Mata), em virtude de obras 
realizadas pela Samarco Mine-
ração e pela Fundação Reno-
va; e para debater ameaça de 
morte sofrida pelo frei Gilber-

to Teixeira em 19 de fevereiro 
deste ano, em razão de sua 
atuação contrária à ampliação 
de projetos de mineração de 
bauxita na Serra do Brigadeiro, 
em Muriaé (Zona da Mata).

De autoria do deputado 
Rogério Correia, foi aprovada 
audiência para discutir a situa-
ção de 150 famílias da Ocupa-
ção Vicentão, localizada em 
terreno da Santa Casa de Mi-
sericórdia, em Belo Horizonte.

A comissão também apro-
vou requerimentos de audiên-

cia do deputado Durval Ângelo 
(PT) sobre o método da Asso-
ciação de Proteção e Assistên-
cia ao Condenado (Apac); dos 
deputados Rogério Correia, 
Doutor Jean Freire e Tito Tor-
res (PSDB), sobre a prisão do 
vereador Niator Figueiredo 
(PRTB), presidente da Câmara 
Municipal de Três Marias (Re-
gião Central); e do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), para tratar 
de uma denúncia de abuso de 
autoridade e assédio moral na 
Polícia Militar.

Eleição – A Comissão de Di-
reitos Humanos também ele-
geu ontem a deputada Celise 
Laviola (PMDB) como vice-
-presidente. Ela foi empossada 
na mesma reunião. Ela substi-
tui o deputado Leandro Gena-
ro (PSD), eleito para o cargo no 
dia 28 de março. A eleição an-
terior havia sido anulada.

Celise Laviola e o presi-
dente da comissão, deputado 
Cristiano Silveira (PT), afirma-
ram a disposição de trabalhar 
conjuntamente.

Guilherme Dardanhan

Comissão de Direitos Humanos aprovou visita e audiência sobre conflitos agrários no Norte de Minas
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ORADORES

Violência
O deputado Douglas Melo 
(PMDB) criticou o que cha-
mou de fragilidade da legisla-
ção penal brasileira, segundo 
ele o fator que mais contribui 
para o aumento da violência. 
O parlamentar lamentou o 
recente assassinato de uma 
mulher de 39 anos, seques-
trada em Contagem, na Re-
gião Metropolitana de Belo 

Horizonte, e morta por en-
forcamento com um cadarço 
de tênis, por quatro homens. 
“Não podemos nos aneste-
siar. A cada dia cresce a bru-
talidade contra a mulher e o 
cidadão de bem”, afirmou, 
criticando os que defendem 
os direitos humanos. Para o 
parlamentar, investimentos 
em segurança e a simples 
prisão dos infratores não são 

suficientes, pois os crimino-
sos teriam a seu favor uma 
legislação fraca, que não ga-
rantiria a sua permanência 
na prisão. Ele citou como 
exemplo o caso do goleiro 
Bruno. Em apartes, os depu-
tados Carlos Pimenta e Sar-
gento Rodrigues, ambos do 
PDT, cobraram um programa 
eficiente de segurança públi-
ca por parte do Estado.

Fundos estaduais
O líder da Minoria, depu-
tado Gustavo Valadares 
 (PSDB), criticou o Projeto de 
Lei 4.135/17, do governador, 
que cria seis fundos estaduais, 
entre os quais dois imobiliá-
rios, para aumentar a arreca-
dação. O parlamentar disse 
que, no ano passado, o go-
verno fez os deputados pas-
sarem “pelo dissabor de vo-

tarem aumento de impostos 
e o sequestro dos depósitos 
judiciais” e agora traz à Casa 
“mais um projeto impopular, 
propondo abrir mão do pa-
trimônio público com a ven-
da de mais de 5 mil imóveis”, 
para arrecadar em pouco 
tempo R$ 5 bilhões. Segun-
do disse, a pretexto de atrair 
investidores, a medida au-
mentará a despesa do Estado 

com aluguéis, que passará de 
R$ 80 milhões por ano para 
R$ 700 milhões por ano. Em 
aparte, André Quintão (PT) 
defendeu o governo, afir-
mando que essa foi uma al-
ternativa criativa para tirar o 
Estado da crise, “em lugar de 
privatizações, arrocho fiscal e 
ataque aos direitos trabalhis-
tas e previdenciários como 
quer o governo federal”.

Ofensas
Depois de reforçar a defesa do 
governo estadual na questão 
da criação de fundos, o depu-
tado Doutor Jean Freire (PT) 
lamentou a postura e as de-
clarações do deputado federal 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que, 
em recente evento no Clube 
Hebraica, no Rio de Janeiro, 
ofendeu a população negra e 
os quilombolas. Segundo di-

vulgação feita pela imprensa, 
entre outras frases injuriosas, 
o deputado carioca afirmou 
que visitou uma comunidade 
quilombola e “o afrodescen-
dente mais leve lá pesava se-
te arrobas” e que “nem para 
procriar servem”. Demons-
trando revolta pelas ofensas, 
Doutor Jean Freire duvidou 
que Bolsonaro tenha visitado 
um quilombo e fez um convite 

nesse sentido: “Ele vai apren-
der a ter dignidade, a respei-
tar os outros e a conhecer 
a diversidade”. O deputado 
disse que apresentará reque-
rimento propondo à Assem-
bleia uma moção de repúdio 
às declarações de Bolsonaro. 
Em aparte, Paulo Guedes (PT) 
parabenizou Doutor Jean Frei-
re pela defesa do povo do Vale 
do Jequitinhonha.

Projeto de lei que trata de material 
escolar recebe parecer favorável

A Comissão de Educação, 
 Ciência e Tecnologia deu on-
tem parecer favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 771/15, que 
pretende proibir as escolas 
estaduais de exigirem, na lis-
ta de material escolar, produ-
tos de limpeza para utilização 
coletiva, material de higiene 
pessoal ou de expediente 
administrativo. O relator, de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
opinou pela aprovação com a 
emenda nº 1 ao substitutivo 
apresentado anteriormente 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). A proposi-
ção é de autoria do deputado 
Gilberto Abramo (PRB).

O texto da CCJ propõe que 

o projeto passe a alterar as 
Leis 16.669, de 2007, que esta-
belece normas para a adoção 
de material escolar na educa-
ção básica da rede particular, e 
12.781, de 1998, que proíbe a 
cobrança de taxa ou contribui-
ção pelas escolas estaduais.

O substitutivo determi-
na a devolução do material 
escolar não utilizado durante 
o ano letivo aos alunos das 
redes pública e privada de 
ensino. Determina, ainda, 
que não se pode exigir o for-
necimento de materiais não 
vinculados diretamente às 
atividades desenvolvidas na 
aprendizagem.

Esse conteúdo foi aca-

tado pela Comissão de Edu-
cação, mas foi sugerida uma 
alteração para que seja veda-
da à instituição de ensino so-
licitar o fornecimento desses 
materiais a qualquer mem-
bro da comunidade escolar, 
não apenas aos alunos.
Hino Nacional – Também foi 
aprovado parecer favorável 
ao PL 3.592/16, do deputado 
Dirceu Ribeiro (PHS). A pro-
posição, em seu texto origi-
nal, visa obrigar a impressão 
da letra do Hino Nacional 
Brasileiro na contracapa de 
todo material didático produ-
zido no Estado.

O parecer apresentado 
pela deputada Celise Lavio-

la  (PMDB) propõe o substitu-
tivo nº 2, que altera o texto 
apresentado anteriormente 
pela CCJ e dá nova redação 
ao artigo 1º da Lei 11.824, 
de 1995. Essa norma dispõe 
sobre a obrigatoriedade da 
veiculação de mensagens 
de conteúdo educativo nas 
capas e contracapas de ca-
dernos escolares adquiridos 
pelas escolas públicas.

O artigo passa a determi-
nar que os cadernos adqui-
ridos com recursos de caixas 
escolares ou do Tesouro do 
Estado conterão na capa ou 
na contracapa a letra do Hino 
Nacional ou mensagens de 
conteúdo educativo.

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

9h45
• Comissão de Direitos Humanos (Capitão Enéas) – verificar a situação das fa-

mílias do acampamento Alvimar Ribeiro, na Fazenda Norte América, tendo 
em vista emboscada ocorrida em 9 de abril contra trabalhadores sem terra.

10 horas
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 

 (Plenarinho II) – eleger presidente e vice
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 1.833/15 (1º turno), do deputado 
Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a 
São José do Goiabal

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece-

res sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.176/16 
(1º turno), do deputado Doutor Jean Freire, que cria o Parque Estadual da 

Pedra Misteriosa
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho IV) – eleger presidente e vice
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
 (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho I) – eleger presidente e vice

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Assédio sexual no trabalho 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Participação Popular 29/11 – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 

proteção social, com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Qualidade da carne
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Advogado e político Emílio Gallo
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 
Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente

 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: 

Zás/Parlamento Brasil (programação sujeita a alterações)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Qualidade da carne
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Assembleia Debate – Imigração 
 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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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 permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

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


