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Proteção a professor também é aprovada

Plano Estadual de Cultura é aprovado 
em 1º turno no Plenário da Assembleia 

Travestis, Transexuais e 
Transgêneros (CEC-LGBT). No 
documento, o governador 
destaca que é fundamental 
assegurar o tratamento igua-
litário e o respeito aos direi-
tos humanos, independente-
mente de orientação sexual, 
identidade de gênero e sexo.

Leia mais sobre o con-
selho na página 4 e sobre o 
Plenário nas páginas 8 a 10

ça à sua integridade física ou 
patrimonial. O projeto deter-
mina medidas preventivas e 
providências diversas.
Conselho LGBT – Na Reu-
nião Ordinária, à tarde, o 
Plenário recebeu mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel encaminhando o PL 
4.398/17, que institui o Con-
selho Estadual de Cidadania 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

blica, em 2º turno.
De acordo com o projeto, 

configura violência contra os 
servidores qualquer ação ou 
omissão decorrente da rela-
ção de sua profissão que lhe 
cause morte, lesão corporal, 
dano patrimonial, psicológi-
co ou psiquiátrico, e que seja 
praticada direta ou indireta-
mente no exercício do seu 
trabalho, assim como a amea- 

O Plenário também apro-
vou, em 1º turno, o Projeto 
de Lei (PL) 3.874/16, que 
estabelece medidas prote-
tivas e procedimentos para 
os casos de violência contra 
os servidores da educação. 
A matéria, de autoria do de-
putado André Quintão (PT) e 
outros, foi aprovada na for-
ma original e vai à análise da 
Comissão de Segurança Pú-

no Plano Nacional de Cultura.
À tarde, o PL 2.805/15 foi 

analisado pela Comissão de 
Cultura, que deu parecer de 
2º turno favorável à matéria. 
O relator, deputado Bosco 
(PTdoB), recomendou a apro-
vação na forma do substitu-
tivo nº 1 ao vencido em 1º 
turno, que busca dar maior 
clareza ao texto. Com isso, 
o Plano Estadual de Cultura 
pode voltar a Plenário, para 
apreciação definitiva.

e a valorização das ativida-
des artísticas profissionais e 
amadoras e da cultura popu-
lar, afro-brasileira, indígena e 
circense.

O plano ainda prevê o 
aumento de recursos no or-
çamento do Estado e a am-
pliação das fontes de finan-
ciamento do setor. Ele orien-
tará a formulação dos planos 
plurianuais, dos orçamentos 
anuais e dos planos setoriais, 
em observância ao disposto 

rais em 12 encontros regio-
nais que reuniram mais de 
1,3 mil pessoas.

Entre os princípios do 
plano estão a promoção da 
diversidade cultural; a des-
centralização e a regionaliza-
ção das políticas públicas de 
cultura; a concepção de cul-
tura como lugar de reafirma-
ção e diálogo das diferentes 
identidades culturais e como 
fator de desenvolvimento 
humano, econômico e social; 

Fruto de sugestões da socie-
dade a projeto de lei (PL) do 
governador, o Plano Estadual 
de Cultura foi aprovado em 
1º turno na manhã de ontem, 
em Reunião Extraordinária de 
Plenário na qual os parlamen-
tares apreciaram um total de 
38 proposições. Os deputados 
votaram pela aprovação do PL 
2.805/15, de autoria do gover-
nador Fernando Pimentel e que 
contém o plano, na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Cultura, com a emenda nº 2, 
da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO).

O plano define diretrizes 
para a cultura do Estado nos 
próximos dez anos. Ele busca 
garantir o exercício dos direi-
tos culturais pela população, 
em atendimento a dispositivos 
constitucionais e a tratados e 
convenções internacionais dos 
quais o Brasil é signatário. Traz 
uma parte introdutória e dois 
anexos, um com as ações pro-
priamente ditas e outro com 
uma tabela de monitoramen-
to de sua implantação.

O texto aprovado acata o 
conjunto de propostas feitas 
pelo comitê de representa-
ção do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura. Promo-
vido pela ALMG em 2016, o 
evento percorreu Minas Ge-

Guilherme Bergamini

Deputados apreciaram ontem, em Reunião Extraordinária de Plenário, 38 proposições
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Piscicultores reclamam de burocracia e
pedem ajuda para continuar produzindo

Comissão faz homenagem a Edmar Bacha

Audiência tratou de entraves à produção de peixes em Minas

Guilherme Dardanhan

Economista foi homenageado em razão da sua posse na ABL

Willian Dias

destacou a trajetória de 
Edmar Bacha e os serviços 
prestados por ele ao País. 

Dalmo Ribeiro Silva tam-
bém elogiou as qualidades 
do economista e lembrou 
que foi ele o autor do neo-
logismo “Belíndia”, uma mis-
tura de Bélgica e Índia, usa-
do para ilustrar as flagrantes 
desigualdades sociais do 
Brasil. 

Bacha foi saudado, ain-
da, pelo ex-ministro do Tra-
balho no governo Fernando 
Henrique Cardoso, Paulo 
Paiva, pelo prefeito de Lam-
bari, Sérgio Teixeira, e pelo 
ex-deputado Amílcar Mar-
tins, que falou em nome da 
Academia Mineira de Letras.

de Letras (ABL). Desde o dia 
7 de abril deste ano, Bacha, 
que é mineiro de Lamba-
ri (Sul de Minas), ocupa na 
ABL a cadeira de nº 40. 

O homenageado recor-
dou o tempo em que tra-
balhou como servidor da 
Assembleia de Minas, onde 
ingressou em 1959, aos 17 
anos, como datilógrafo, vindo 
a exercer, depois, a função de 
redator parlamentar.  “É com 
muita emoção que retorno 
a esta Casa”, disse. Segundo 
ele, o período em que traba-
lhou no Parlamento mineiro 
foi de grande aprendizagem. 

Na homenagem, o pre-
sidente da comissão, depu-
tado Roberto Andrade (PSB), 

Real. A iniciativa foi do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), em razão da posse 
do economista como imor-
tal da Academia Brasileira 

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico homena-
geou ontem o professor e 
economista Edmar Bacha, 
um dos autores do Plano 

audiência com a Promotoria 
de Meio Ambiente para tentar 
uma solução. O MP foi citado 
por representantes da Semad 
na audiência por exigir a fisca-
lização ambiental no Estado.

Ana Carolina Euler, dire-
tora de Aquacultura da Secre-
taria de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), informou que as pro-
postas para uma lei mineira 
estão em fase final de discus-
são na câmara técnica do se-
tor, que integra o Conselho de 
Política Ambiental (Copam).

tendimento sobre o assunto. 
“Não podemos maltratar um 
setor assim. É preciso incenti-
var”, afirmou Alencar da Silvei-
ra Jr. “O produtor cumpriu seu 
papel buscando se regularizar, 
mas é refém do Estado”, com-
pletou Antonio Carlos Arantes. 

Ainda durante a audiên-
cia, o deputado Alencar da 
Silveira Jr. e um grupo de pro-
dutores foram recebidos no 
Ministério Público (MP) pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Antônio Sérgio Tonet, que se 
comprometeu a marcar uma 

Um exemplo concreto dos 
problemas foi dado por Alisson 
Braga, presidente da associa-
ção de produtores da região 
de Morada Nova de Minas. Ele 
disse que foi incentivado pelo 
governo, no passado, a investir 
na piscicultura. Começou com 
3 mil alevinos e hoje trabalha 
com 150 mil. Tem 25 funcio-
nários legalizados e emite no-
ta fiscal dos produtos. “Tenho 
todos os documentos para ou-
torga protocolados nos órgãos 
federais, mas o processo não 
anda. Fui multado em R$ 25 
mil e tenho que desativar meu 
negócio”, desabafou. Para ele, 
o governo de Minas não enxer-
ga o potencial do negócio.

A falta de uma legislação 
mineira específica também é 
apontada como um gargalo. 
Por isso, os deputados Alencar 
da Silveira Jr. e Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), presidente da 
Comissão de Agropecuária, 
apresentaram requerimen-
to solicitando à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) que suspenda as 
punições até que haja um en-

A burocracia pode levar ao fe-
chamento de vários empreen-
dimentos mineiros de piscicul-
tura. Produtores que desenvol-
vem suas atividades em cursos 
d’água sob domínio da União, 
como o Rio São Francisco, de-
pendem de outorga da Agência 
Nacional de Águas (ANA), mas 
não conseguem o documento. 
Sem a regularização, estão sen-
do multados pelos órgãos am-
bientais do Estado e forçados 
a apresentar um plano para 
desativação do negócio.

Esses problemas trouxe-
ram piscicultores e técnicos 
ontem à Assembleia Legisla-
tiva. Eles foram ouvidos em 
audiência conjunta das Comis-
sões de Agropecuária e Agroin-
dústria e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
a requerimento do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT).

A audiência reuniu, so-
bretudo, produtores de Mo-
rada Nova de Minas (Região 
Central) e Carmo do Rio Claro 
(Sul de Minas), que trabalham, 
respectivamente, nos reserva-
tórios de Três Marias e Furnas, 
ambos no Rio São Francisco.
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Proposição que trata do controle das
barragens ainda precisa de ajustes

Regularização Ambiental, An-
derson Aguilar.

Sobre a modalidade de 
seguro prevista no projeto, a 
superintendente de Gestão 
Ambiental do Estado, Zuleika 
Torquetti, esclareceu que ela 
já é aplicada em países com 
longa tradição em mineração, 
como Chile, Austrália e Esta-
dos Unidos. 

disponíveis no mercado, e ao 
raio de exclusão de barragens. 

Em linhas gerais, os re-
presentantes dos órgãos do 
Sisema defenderam o projeto 
apresentado pela Comissão 
das Barragens, mas ponde-
raram que é preciso dar cla-
reza a alguns dispositivos. “O 
debate será longo”, avaliou o 
subsecretário de Estado de 

barragens, na sua avaliação. 
Na outra ponta, o consul-

tor de Relações Institucionais 
do Sindiextra, Luís Márcio 
Vianna, disse que as empre-
sas de mineração estão aber-
tas ao diálogo e aprovam o PL 
3.676/16. As únicas críticas 
são com relação à exigência 
de seguro, para o qual ainda 
não haveria opções viáveis 

A promotora Andressa de 
Oliveira Lanchott, do Centro 
de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de De-
fesa do Meio Ambiente, Pa-
trimônio Cultural, Urbanismo 
e Habitação, criticou a ane-
xação do projeto de iniciativa 
popular ao PL 3.676/16, que 
não seria tão abrangente nos 
mecanismos de controle das 

Ministério Público critica anexação de PL

O único consenso em 
torno da matéria é de que a 
chamada “Tragédia de Maria-
na” não deve se repetir, con-
forme ressaltou o deputado 
Glaycon Franco. “Também 
precisamos encontrar formas 
de readequar as economias 
dos municípios mineradores, 
pois os recursos minerais são 
finitos”, ponderou.

Já o deputado Thiago 
Cota avaliou que é preciso 
conciliar a importância da 
mineração para a economia 
do Estado com a necessida-
de de mais segurança nos 
empreendimentos. “Precisa-
mos trabalhar por um novo 
tempo na atividade minerá-
ria, com mais sustentabilida-
de e segurança”, afirmou o 
parlamentar.

promovida pelo Ministério 
Público (MP), que coletou 56 
mil assinaturas no Estado em 
apoio ao projeto Mar de Lama.

Duas notas técnicas, uma 
do MP e outra do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente  
(Sisema) – que congrega vários 
órgãos ambientais –, já enca-
minhadas à Comissão de Meio 
Ambiente, devem embasar um 
substitutivo a ser apresentado 
no parecer sobre o projeto, 
que tem como relator o de-
putado Thiago Cota. Também 
devem ser avaliadas sugestões 
da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais 
(Amig), do Sindicato da Indús-
tria Mineral (Sindiextra) e da 
Fundação de Amparo à Pesqui-
sa de Minas Gerais (Fapemig), 
representados na audiência.

cial destinado ao abastecimen-
to público de água potável. 
Além desse raio de exclusão, 
outro ponto polêmico é a exi-
gência de seguro, o que pode-
ria inviabilizar empreendimen-
tos de médio e pequeno porte, 
segundo as empresas.

A matéria já foi consi-
derada constitucional pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e, agora, será 
analisada pelas Comissões de 
Meio Ambiente, de Desen-
volvimento Econômico e de 
Administração Pública, antes 
de ir a Plenário em 1º turno.

Por tratarem de assuntos 
semelhantes, foram anexadas 
ao PL 3.676/16 diversas outras 
proposições, entre as quais o 
PL 3.695/16, de iniciativa po-
pular, criado após mobilização 

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscaliza-
ção de barragens de rejeitos no 
Estado, representa um avanço 
significativo na legislação para 
garantir mais segurança e sus-
tentabilidade nessa área, em-
bora ainda precise ser aprimo-
rado. Essa foi a conclusão dos 
participantes de audiência pú-
blica sobre o assunto, realizada 
ontem pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. A atividade aten-
deu a requerimento dos de-
putados Glaycon Franco (PV), 
presidente da comissão, Thiago 
Cota (PMDB), Dilzon Melo (PTB) 
e Geraldo Pimenta (PCdoB) e da 
deputada Marília Campos (PT). 

O projeto integrou o rela-
tório final da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, criada 
pela ALMG após o rompimen-
to da Barragem do Fundão, 
da mineradora Samarco, em 
Mariana (Região Central do Es-
tado), em novembro de 2015, 
considerado o maior desastre 
ambiental da história brasilei-
ra. A tragédia também resul-
tou na morte de 18 pessoas.

O texto da proposição con-
solida a legislação já existente 
sobre o licenciamento, inovan-
do em pontos como proibir 
que sejam construídas barra-
gens onde haja algum tipo de 
povoamento ou comunidade 
num raio de dez quilômetros a 
jusante (abaixo da barragem), 
o mesmo valendo para onde 
houver reservatório ou manan-

Ricardo Barbosa

Projeto de lei discutido em reunião busca evitar novas tragédias como a de Mariana, em 2015

COMISSÕES
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Combate ao preconceito passa pela escola
Centro de Luta pela Livre Orien-
tação Sexual, Azílton Viana, 
falou da necessidade de o seg-
mento ser mais atuante na po-
lítica. Para tanto, defendeu que 
os movimentos sociais se arti-
culem com esse objetivo. Para 
ele, a criação do Conselho Esta-
dual LGBT será um importante 
instrumento nesse processo.

Segundo a representan-
te da Rede Afro LGBT, Elia-
ne Dias, o Atlas da Violência 
aponta que, no Brasil, mata-
-se mais que nos países em 
guerra, principalmente jo-
vens negros e homossexuais. 
Por isso, ela também cobrou 
mais políticas públicas para o 
segmento LGBT e uma maior 
organização dos movimentos 
sociais nos espaços de poder.

da punição a tais crimes. 
A questão religiosa tam-

bém foi debatida. José de 
Souza Barbosa, teólogo e 
membro do movimento Jesus 
Cura a Homofobia, ressaltou 
que a homofobia é uma dis-
torção dos textos bíblicos. Ele 
defendeu que a luta por um 
estado laico deve ser constan-
te e que a chamada “bancada 
evangélica” do Congresso Na-
cional é ilegítima por não le-
var em conta os princípios do 
Evangelho. “Esses parlamen-
tares promovem o machismo, 
o preconceito e a discrimina-
ção. O Brasil é o país que mais 
mata homossexuais e, infe-
lizmente, a escola legitima o 
machismo”, afirmou.
Política – O representante do 

Minas (CUT-MG), Beatriz 
Cerqueira, cobrou também a 
aprovação do Plano Estadual 
de Educação, que inclui o de-
bate em relação à LGBTfobia 
e mais ações de conscientiza-
ção nas escolas públicas.

“Não há estrutura e pre-
paro para acolher os alunos 
homossexuais. Com isso, o 
número de evasão por esse 
motivo ainda é alto”, lamen-
tou Iuri Guilherme Leite, do 
Movimento dos Estudantes 
Secundaristas LGBT. 

O representante da Frente 
Autônoma LGBT, Thiago Coacci, 
lembrou que Minas Gerais é 
um dos estados líderes em vio-
lência letal contra esse segmen-
to da sociedade e que o Poder 
Judiciário não promove a devi-

Os participantes da audiên-
cia conjunta foram unânimes 
na defesa do debate sobre o 
trato da questão LGBT nas es-
colas. Para os participantes da 
audiência, é no ambiente edu-
cacional que o preconceito e a 
discriminação são dissemina-
dos e, portanto, devem ser  
especialmente combatidos.

José Christovam de Men-
donça Filho, membro da Con-
federação Nacional de Traba-
lhadores Estudantes (CNTE), 
afirmou que o Estado está 
avançando no respeito e na 
defesa da diversidade, mas 
que é importante promover 
uma escola democrática, plu-
ral e inclusiva.

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores em 

orçamento do Estado e, com 
isso, encorpar a agenda de pro-
gramas e ações de combate à 
LGBTfobia”, disse.

Os deputados Rogério 
Correia e Cristiano Silveira (PT) 
defenderam o projeto do go-
vernador e se comprometeram 
a trabalhar por sua aprovação.

apresentar um substitutivo ao 
projeto do governador para 
implementar as diretrizes das 
políticas LGBT em Minas. A par-
lamentar salientou, ainda, que 
é necessário obter avanços nas 
políticas de saúde e educação 
no que se refere a esse público. 
“Temos que ter mais espaço no 

iniciativas, como programas de 
capacitação de militantes, mo-
vimentos sociais e servidores 
públicos, inclusive das polícias, 
além de campanhas de comba-
te ao preconceito.

Diante do anúncio do 
secretário, a deputada Marí-
lia Campos afirmou que vai 

O secretário de Estado de Di-
reitos Humanos e Participação 
Social e Cidadania, Nilmário 
Miranda, destacou ontem pela 
manhã, em audiência pública 
conjunta das Comissões de Di-
reitos Humanos e de Participa-
ção Popular, a iniciativa do go-
verno do Estado de criar o Con-
selho Estadual de Cidadania de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais e Transgê-
neros (CEC-LGBT). Mais tarde, o 
Projeto de Lei (PL) 4.398/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que cria o órgão, foi oficial-
mente recebido em Plenário. A 
audiência conjunta, realizada 
a requerimento da deputada 
Marília Campos e do deputado 
Rogério Correia, ambos do PT, 
debateu a diversidade, a tole-
rância e o combate à LGBTfo-
bia e marcou a passagem, na 
Assembleia Legislativa, do Dia 
Internacional do Orgulho LGBT.

Nilmário Miranda afirmou 
que o governo do Estado tem 
investido em outros programas 
e ações direcionadas a esse pú-
blico. O também representante 
da secretaria Douglas Miranda 
apresentou algumas dessas 

Em debate sobre o tema, governo anuncia
projeto de criação do Conselho LGBT

Clarissa Barçante

Projeto do governador foi anunciado em audiência conjunta, no Dia Internacional do Orgulho LGBT
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Debatedores fazem defesa da democracia
Greve – Na audiência públi-
ca, representantes de movi-
mentos sociais convocaram a 
população para as manifesta-
ções de amanhã, que incluem 
a greve geral e protestos con-
tra o governo Temer e a favor 
da realização de eleições dire-
tas. Estiveram representadas, 
na reunião, entidades como a 
União Estadual dos Estudan-
tes (UEE), a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), as Bri-
gadas Populares e as Frentes 
Brasil Popular e Povo sem Me-
do, além da Comissão de Di-
reitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Mi-
nas e os diretórios estaduais 
do PT e do PCdoB.

essencial para apontar cami-
nhos na atual circunstância. 

O secretário de Estado de 
Direitos Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania, Nilmá-
rio Miranda, acrescentou que 
a democracia brasileira está 
sendo enfraquecida com as 
medidas tomadas pelo atual 
governo. “Está-se discutindo 
um modelo não público de 
aposentaria, a assistência so-
cial cidadã está sendo solapa-
da aos poucos e o pilar do tra-
balho decente também está 
caindo”, salientou. Por todos 
esses motivos, Nilmário Mi-
randa considera fundamental, 
nesse momento, reafirmar a 
democracia.

“Hoje podemos tocar 
os sinos como os da aldeia”, 
lamentou o parlamentar, re-
ferindo-se à conjuntura na-
cional. Por outro lado, ele 
ressaltou que a presença de 
Leonardo Boff na reunião re-
presentava uma mudança de 
perspectiva. “Boff está aqui 
para que a gente possa tocar 
não o sino de finados, mas o 
de esperança, de júbilo, de 
aleluia, e para dizer que a cau-
sa continua viva e precisa de 
todos nós para mudarmos es-
sa realidade”, conclamou.

O deputado Cristiano 
Silveira (PT) concordou e elo-
giou a fala de Leonardo Boff, 
considerando-a “instigante” e 

O deputado Durval Ângelo 
relembrou uma história rela-
tada pelo escritor português 
José Saramago no Fórum 
Social Mundial, em 1991. O 
escritor contou que, numa 
pequena aldeia medieval, a 
vida era regulada pela batida 
dos sinos e, certa vez, bada-
laram o toque de finados. 
Como de costume, os mora-
dores foram à igreja para sa-
ber quem tinha morrido. Lá, 
um camponês disse que os 
sinos tocavam daquela forma 
porque tinha morrido naque-
le dia a justiça. “Numa de-
manda de terra, o camponês 
tinha sido injustiçado por um 
grande latifundiário”, falou.

no futuro. “Caminhamos para 
uma grande democracia planetá-
ria. Os problemas são mundiais, 
então as soluções têm que ser 
sistêmicas, globais. Nós vamos ao 
encontro dessa democracia, quer 
queiramos ou não. Podemos so-
nhar com isso e enriquecer nossa 
perspectiva”, concluiu.

bem viver, com todos tendo 
boas condições, não só os seres 
humanos mas também os ani-
mais e o meio ambiente”, pos-
tulou. No Brasil, o maior desafio 
nesse sentido é acabar com a 
injustiça social, na sua avaliação.

Apesar da crise atual, Leo-
nardo Boff mostrou-se confiante 

cipativa, com os movimentos so-
ciais interferindo nas decisões go-
vernamentais. “Nenhum grande 
projeto podia ir para a frente sem 
consulta à sociedade”, lembrou.

O filósofo defendeu a radi-
calização da democracia, com 
ampliação dos ideais sociais. 
“Precisamos da democracia do 

“Devemos ter esperança, que 
deve vir sempre acompanhada 
de suas duas irmãs: a indigna-
ção e a coragem.” Com a citação 
de Santo Agostinho, o escritor e 
teólogo Leonardo Boff concluiu 
sua fala sobre o atual momento 
político brasileiro, defendendo a 
mobilização popular para enfren-
tar o governo de Michel Temer, 
especialmente na greve geral 
marcada para amanhã (30). Boff 
participou de audiência pública 
da Comissão de Direitos Huma-
nos, ontem. Solicitada pelo de-
putado Durval Ângelo (PT), a reu-
nião teve como objetivo debater 
o fortalecimento da democracia 
e a defesa de direitos.

“Se o atual governo não faz 
justiça para o povo e tira seus di-
reitos, esse mesmo povo tem o 
direito de não dar paz aos donos 
do poder e de encher as ruas”, 
avaliou Leonardo Boff. Isso se-
ria, na visão do escritor, avançar 
em relação ao atual momento 
de desalento e perplexidade, 
partindo para a ação.

Para Boff, o atual quadro de-
monstra o quanto o Brasil retro-
cedeu em relação aos governos 
de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, nos quais, segundo ele, 
foi valorizada a democracia parti-

Contra a crise, escritor Leonardo Boff 
prega esperança, indignação e coragem

Willian Dias

Leonardo Boff participou de audiência da Comissão de Direitos Humanos sobre a crise política
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Participantes de audiência defendem
realização de teste genético pelo SUS

Cooperação facilita combate a dependência

pois?”, questionou.
Ainda na reunião, o ex-usuá- 

rio de drogas Helbert Imbuzeiro 
manifestou-se contrariamente 
à desocupação, ontem, pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, de 
espaço sob o viaduto na Aveni-
da Silva Lobo, na região Oeste, 
onde moravam mais de 30 pes-
soas. Algumas são dependentes 
químicas, acompanhadas pelo 
programa Consultório de Rua. 

com demanda que ultrapassa 
sua capacidade. “Temos ape-
nas quatro consultórios de rua, 
mas nossa intenção é, no futu-
ro, termos ao menos um con-
sultório por regional”, explicou. 

O deputado Dilzon Me-
lo (PTB) criticou a ausência 
de programas do Estado para 
acompanhamento das pessoas 
em situação de rua. “Elas rece-
bem abrigo por um ano. E de-

trabalho em equipe, represen-
tantes de entidades presentes 
à reunião citaram o preconceito 
da sociedade contra usuários de 
drogas como obstáculo à recu-
peração dessas pessoas. O coor-
denador da Casa Azul de Acolhi-
mento, Almir Alves dos Santos, 
reforçou que faltam oportuni-
dades de trabalho para morado-
res de rua e usuários de drogas 
em processo de reabilitação. “A 
sociedade gosta de passar uma 
imagem liberal, mas também é 
bastante preconceituosa”, disse.

A auxiliar de Políticas Públi-
cas da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese), Ângela Chaves, 
relatou sua experiência pessoal 
como familiar de dependente 
químico. “O sistema não ofe-
rece ajuda nem facilidade para 
as famílias. O atendimento pre-
cisa ser mais efetivo”, afirmou.

Representando a coor-
denação municipal de Saúde 
Mental, Valéria Gualberto fri-
sou que a rede pública está 

Um trabalho em rede, que en-
volva parceria entre os Centros 
de Referência em Saúde Mental 
(Cersams) e as comunidades te-
rapêuticas, foi apontado como 
solução possível para a melhoria 
da situação dos dependentes 
químicos em situação de rua. O 
tema foi debatido ontem, em 
audiência pública da Comissão 
de Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas.

O presidente da comissão 
e autor do requerimento de 
audiência, deputado Antônio 
Jorge (PPS), destacou que as 
entidades precisam superar 
a visão compartimentada de 
que o tratamento é de res-
ponsabilidade ou das comu-
nidades ou do poder público. 
“Temos de unir esforços e to-
lerar as diferenças. Não tenho 
viés religioso, mas respeito as 
entidades que usam isso para 
ajudar as pessoas. A demanda 
é muito grande e um disposi-
tivo só não esgota”, declarou.

Além da necessidade do 

ção dos Ginecologistas e 
Obstetras de Minas Gerais, 
Henrique Lima Couto, disse 
que o Estado obriga os pla-
nos de saúde particulares 
a realizarem o exame, mas 
não disponibiliza o teste 
para a população. Segundo 
ele, para fazer o exame pe-
los convênios, é necessário 
que a mulher tenha o pedi-
do feito por um geneticista.

Para o deputado Doutor 
Wilson Batista, o teste pode 
trazer conforto psicológico 
para as mulheres que pos-
suem alto risco de desenvol-
ver a doença. O deputado 
Antônio Jorge (PPS) frisou 
que o diagnóstico antes do 
início da doença ajuda na 
redução do custo final para 
o Estado. O deputado Car-
los Pimenta (PDT) criticou o 
governo pela não realização 
do exame.

de mutação no gene BRCA. 
A reunião foi requerida pelo 
deputado Doutor Wilson Ba-
tista (PSD), também autor do 
projeto.

O presidente da Socieda-
de Brasileira de Mastologia 
em Minas Gerais, Waldeir 
Almeida Júnior, explicou que, 
em 10% dos casos de câncer 
de mama, a causa é hereditá-
ria. Para ele, a realização do 
teste poderia evitar que esse 
grupo de mulheres desenvol-
vesse a doença, o que repre-
sentaria um avanço enorme.

A geneticista Anisse Mar-
ques Ferraz lembrou que 
existem mutações em outros 
genes que também podem 
causar o câncer de mama, 
mas a alteração no BRCA (1 e 
2) é o principal fator de ori-
gem hereditária. 

O presidente do Comitê 
de Mastologia da Associa-

câncer de mama. Eles partici-
param de audiência pública 
da Comissão de Saúde sobre 
o Projeto de Lei (PL) 18/15, 
que obriga a realização, pe-
lo sistema público de saúde, 
de teste para identificação 

Deputados, médicos e outros 
especialistas da área de saú-
de defenderam ontem a reali-
zação, pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), do mapeamen-
to genético de mulheres com 
elevado risco de desenvolver 

Guillherme Bergamini

Comissão discutiu realização de teste para prevenir câncer de mama

Debatedores defenderam ação conjunta de governos e comunidades

Daniel Protzner

COMISSÕES
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Comissão opina a favor de regulação 
da atividade de bombeiros civis

CCJ dá aval a carreiras da Defensoria
mínimo de tempo contratado 
de publicidade destinada à 
prevenção ao uso de drogas. 
O relator foi o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB). 

A comissão também 
aprovou parecer de 1º tur-
no relativo ao PL 1.145/15, 
do deputado Isauro Calais 
(PMDB), que cria o programa 
Bem-Estar para Todos. O rela-
tor, deputado Ivair Nogueira, 
propôs a aprovação na forma 
do substitutivo nº 1, da CCJ, 
que transforma o programa 
em diretriz da Lei 13.799, de 
2000, a qual dispõe sobre a 
política estadual dos direitos 
da pessoa com deficiência. 

Os dois projetos analisa-
dos pela FFO estão prontos 
para ir a Plenário.

cício de cargo em entidade re-
presentativa da categoria.

O PL 4.048/17 segue, 
agora, para a análise de 1º 
turno na Comissão de Admi-
nistração Pública.
Drogas – Também se reuniu 
ontem pela manhã a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO), que aprovou 
parecer de 1º turno favorável 
ao Projeto de Lei 1.332/15, 
que prevê investimentos públi-
cos em campanhas de preven-
ção ao uso de drogas ilícitas, ao 
alcoolismo e ao tabagismo. A 
matéria foi aprovada na forma 
do substitutivo nº 1, da Comis-
são de Prevenção e Combate 
ao Uso de Crack e Outras Dro-
gas, que exclui dispositivos que 
determinavam um percentual 

titucionalidade aprovado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) ontem. O relator, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
apresentou a emenda nº 1, 
que trata de licença para exer-

O Projeto de Lei (PL) 4.048/17, 
de autoria da defensora públi-
ca-geral do Estado, que ins-
titui as carreiras de técnico e 
de analista da Defensoria Pú-
blica, teve parecer pela cons-

Comunicação e Obras Públi-
cas deu parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
3.443/16, do deputado Fred 
Costa (PEN), que institui a 
Política de Mobilidade por 
Bicicletas. O relator, deputa-
do Fábio Cherem (PSD), apre-
sentou o substitutivo nº 2. 
Esse novo texto incorpora as 
melhorias trazidas pelo subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
mas resgata dispositivos da 
proposição original conside-
rados importantes. 

o PL 3.078/15, do deputado 
Lafayette de Andrada (PSD), 
que visa alterar a Lei 11.404, 
de 1994, a qual dispõe sobre 
normas de execução penal, a 
fim de aumentar a proteção a 
agentes penitenciários e so-
cioeducativos; e o PL 491/15, 
dos deputados Fred Costa 
(PEN) e Anselmo José Do-
mingos (PTC), que restringe 
a venda de canetas laser no 
Estado.
Bicicletas – Outras comissões 
analisaram projetos ontem. 
A Comissão de Transporte, 

voluntários, profissionais e 
instituições civis, caberá ex-
clusivamente à corporação a 
coordenação e a direção das 
ações.

Também recebeu pare-
cer de 1º turno favorável o PL 
1.067/15, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), que 
isenta de ICMS a aquisição 
de armas de fogo, munições, 
fardamento e colete à prova 
de balas por integrantes dos 
órgãos estaduais de seguran-
ça pública.

A proposição foi relata-
da pelo deputado Cabo Júlio 
(PMDB), que apresentou a 
emenda n° 1, a qual retira do 
texto dispositivo referente à 
legislação federal.

Entre as outras proposi-
ções analisadas pela Comis-
são de Segurança estão o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 13/15, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), que pre-
tende assegurar a readapta-
ção dos militares estaduais 
para o exercício de atividades 
funcionais que sejam compa-
tíveis com a limitação física 
de que sejam acometidos; 

A Comissão de Segurança 
Pública analisou diversas 
proposições, em reunião rea- 
lizada na manhã de ontem. 
Uma das matérias que rece-
beram parecer favorável foi o 
Projeto de Lei (PL) 3.862/16, 
do governador Fernando  
Pimentel, que dispõe sobre a 
prática de atividades de com-
petência do Corpo de Bom-
beiros por voluntários, pro-
fissionais e instituições civis. 
A matéria foi relatada pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que opinou pela 
aprovação em 1º turno com a 
emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), a 
qual faz adequações relativas 
à técnica legislativa.

A proposição estabelece 
quais atividades são consi-
deradas de competência do 
Corpo de Bombeiros e veda 
o uso do nome da corpora-
ção para denominação de 
instituições civis, assim como 
do número telefônico 193. 
Determina, ainda, que, no 
atendimento a ocorrências 
em que haja atuação con-
junta dos bombeiros e de 

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança analisou diversas proposições 

Projeto da Defensoria foi considerado constitucional

Luiz Santana

COMISSÕES
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Guilherme Bergamini

Aprovado em Plenário, projeto do MP vai à Comissão de Administração para análise de 2º turno

ções e Estradas de Rodagem 
(DEER-MG), nos respectivos 
valores de R$ 4,3 milhões,  
R$ 5 milhões e R$ 33 milhões.

O projeto foi aprovado 
com as emendas nºs 1 e 2, do 
governador, e nº 3, da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO). A emen-
da nº 1 autoriza a abertura de 
crédito suplementar em fa-
vor da Procuradoria-Geral de 
Justiça, até o limite de R$ 2,7 
milhões. A emenda nº 2 auto-
riza a abertura de crédito su-
plementar em favor do FEPDC, 
até o limite de R$ 32 milhões. 
A emenda nº 3 trata de uma 
ação relativa ao DEER-MG, 
prevista no Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG). 
O PL 4.281/17 também foi 
aprovado em redação final.

ções no Fundo Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(FEPDC). Esse fundo financia 
ações destinadas ao cumpri-
mento da política estadual de 
relações de consumo, de forma 
a prevenir e reparar os danos 
causados ao consumidor. A 
proposição passou na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Administração Pública.

Esse PLC já pode ser 
apreciado pela Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte em 2º turno.
Créditos – Também recebeu 
voto favorável dos deputa-
dos, em turno único, o PL 
4.281/17, do governador, que 
autoriza a abertura de crédi-
tos adicionais em favor da De-
fensoria Pública, do Funemp e 
do Departamento de Edifica-

a transferência de receitas de 
recursos diretamente arrecada-
dos entre esses fundos. O pro-
jeto passsou na forma original.

Também aprovado em 2º 
turno, o PLC 63/17, do procu-
rador-geral de Justiça, altera o 
objetivo e a função do Fundo 
Especial do Ministério Público 
(Funemp), assim como suas 
fontes e formas de aplicação 
de recursos, seus administra-
dores e suas competências. 
O PLC 63/17 foi aprovado na 
forma do vencido. 

Esses dois PLCs já podem 
seguir para a sanção do gover-
nador, pois foram aprovados 
em redação final na reunião.

Em 1º turno, foi aprovado 
o PLC 64/17, também de au-
toria do procurador-geral de 
Justiça, que promove modifica-

Também foram aprovados on-
tem três projetos de reestrutu-
ração dos fundos administra-
dos pelo Ministério Público. O 
objetivo é flexibilizar a gestão 
de seus recursos de modo a 
possibilitar a operacionalização 
de projetos conjuntos, além de 
adequá-los à Lei Complemen-
tar 91, de 2006, que regula-
menta a criação, a gestão e a 
extinção de fundos estaduais.

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 65/17, que autori-
za a permanência de eventuais 
superávits dos fundos de fun-
ção programática do MP em 
seus respectivos patrimônios e 
a sua utilização nos exercícios 
seguintes, foi aprovado em 2º 
turno. De autoria do gover-
nador Fernando Pimentel, a 
proposição também permite 

Proposições reestruturam fundos 

4.361/17 recebeu parecer 
de 2º turno da Comissão de 
Administração Pública. O re-
lator, deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), recomendou a 
aprovação na forma do venci-
do em 1º turno.

que passaria de 30% para 
35% do total.

A proposição foi aprova-
da com a emenda nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que faz corre-
ção no texto. À tarde, o PL 

indicação e nomeação serão 
definidos em resolução do 
procurador-geral de Justiça.

Outra medida prevista 
no projeto é a ampliação 
do limite máximo de cargos 
de recrutamento amplo, 

O Projeto de Lei (PL) 4.361/17, 
que altera o quadro de cargos 
de pessoal do Ministério Pú-
blico (MP), foi aprovado em 
1º turno na Reunião Extraor-
dinária de Plenário realizada 
na manhã de ontem. De au-
toria do procurador-geral de 
Justiça, a proposição substitui 
cargos efetivos por cargos de 
livre nomeação. 

Serão extintos 825 car-
gos efetivos de analista, 259 
deles atualmente vagos e 
outros 566 a partir da va-
cância. Por outro lado, serão 
criados 800 cargos que po-
derão ser preenchidos sem 
concurso público, sendo 150 
de assessor de procurador e 
650 de assessor de promo-
tor, os quais serão providos 
na mesma proporção em que 
ocorrerem as vacâncias dos 
cargos de analista.

Os cargos de assessor 
serão ocupados por deten-
tores de curso superior e por 
bacharéis em Direito, no ca-
so do assessoramento direto 
na atividade jurídica. Os cri-
térios para preenchimento, 

Projeto que permite provimento de cargos 
sem concurso no MP passa em 1º turno

PLENÁRIO
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Guilherme Bergamini

Três projetos aprovados na Reunião Extraordinária de ontem tratam da assistência social

Lei Complementar 76, de 2004. 
Ao alterar a lei que trata da ces-
são de integrantes da Polícia  
Militar e do Corpo de Bombei-
ros para suas entidades associa-
tivas, o projeto busca ampliar a 
representatividade nessas ins-
tâncias. A proposição foi apro-
vada em sua forma original.

Ainda passou em Plenário, 
em 1º turno, o PL 212/15, do 
deputado Fred Costa (PEN). A 
matéria, aprovada em sua for-
ma original, proíbe o fornece-
dor de impedir ou dificultar a 
escolha, pelo consumidor, do 
posto de assistência técnica 
autorizada a que deve recorrer.

2017. Ele passou em Plenário 
sem alterações e foi aprovado 
também em redação final.

A matéria prevê reajuste 
de 6,29% para os servidores da 
instituição, retroativo a 1° de 
janeiro de 2017. Essa despesa 
correrá por conta das dotações 
orçamentárias destinadas ao 
TCE, sem necessidade de su-
plementação orçamentária.
Entidades associativas – Foi 
aprovado na Reunião Extra-
ordinária de Plenário de on-
tem, em 1º turno, o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
42/15, do deputado Cabo Júlio  
(PMDB), que altera o art. 3º da 

sete, sem que houvesse corres-
pondente ajuste na estrutura 
do TCE. Assim, ficam instituídos 
três cargos de assessor e três de 
chefe de gabinete. Como os car-
gos de assistente administrativo 
e as funções gratificadas no TCE 
são distribuídos na forma de 
pontos, a proposição acrescen-
ta 42 e 378 pontos a cada um 
dos cargos, respectivamente. O 
impacto financeiro do projeto 
será de cerca de R$ 3 milhões.

O outro projeto do TCE é o 
PL 4.183/17, que dispõe sobre 
a revisão anual dos vencimen-
tos e proventos dos servidores 
do tribunal para o exercício de 

Dois projetos de autoria do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 
foram aprovados ontem em 2º 
turno. O PL 4.672/13 altera a 
Lei 19.572, de 2011, que dispõe 
sobre a estrutura de cargos de 
direção, chefia e assessoramen-
to do órgão. A aprovação foi na 
forma do vencido. A matéria já 
teve parecer de redação final 
aprovado no Plenário e segue 
para sanção do governador.

O projeto cria cargos e fun-
ções para a assessoria dos no-
vos procuradores do Ministério 
Público no TCE. Em dezembro 
de 2011, o número de procura-
dores aumentou de quatro para 

Projetos do TCE têm aprovação definitiva

ciais autorizados em lei não 
poderiam ser interrompidas 
durante o período eleitoral, 
desde que já em execução 
orçamentária no exercício 
anterior e previstas no Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG). O entendi-
mento foi o de que esse dis-
positivo amplia exceção pre-
vista na lei eleitoral, o que 
constitui matéria de compe-
tência privativa da União.

926/15, do deputado André 
Quintão (PT). A matéria dis-
põe sobre as parcerias entre 
a administração pública e  or-
ganizações da sociedade civil 
(OSCs) na área de assistência.

O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo  
nº 1, da Comissão do Traba-
lho. Esse novo texto retira 
dispositivo segundo o qual 
as celebrações de parcerias 
consideradas programas so-

nuados para fortalecer a rede 
socioassistencial do Suas.

O projeto que institui o 
SSA-Servas (PL 4.154/17) foi 
aprovado na forma do venci-
do em 1º turno. A entidade 
sucederá o atual Servas, asso-
ciação civil sem fins lucrativos 
criada pelo governo do Esta-
do há mais de seis décadas.
Parcerias – O terceiro proje-
to relativo à assistência so-
cial aprovado ontem é o PL 

Três projetos de lei (PLs) rela-
cionados à assistência social 
foram aprovados em 2º tur-
no pelo Plenário da Assem-
bleia Legislativa, na Reunião 
Extraordinária da manhã de 
ontem. Dois são de autoria 
do governador Fernando Pi-
mentel, um deles criando o 
Programa de Aprimoramento 
da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), por meio do PL 
4.151/17, e o segundo autori-
zando a instituição do Serviço 
Social Autônomo Serviço Vo-
luntário de Assistência Social 
(SSA-Servas), proposta no PL 
4.154/17.

O projeto sobre o pro-
grama relativo ao Suas foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social. Assim, o programa 
passa a ser identificado pelo 
nome Rede Cuidar, em refe-
rência direta à iniciativa já 
lançada pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social (Sedese). 
O Rede Cuidar receberá re-
cursos da Loteria Mineira e 
se destinará à instituição de 
mecanismos de incentivo fi-
nanceiro e assessoramento 
técnico e qualificação conti-

Deputados votam a favor de programa
de aprimoramento da rede de assistência

PLENÁRIO
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Aprovado projeto que proíbe médicos 
conveniados ao SUS de negar atendimento

PLs preveem medidas de controle da
dengue e incentivo à doação de medula

O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Saúde. Com 
isso, será criada a Semana de 
Prevenção e Combate à Obe-
sidade, a ser realizada anual-
mente na semana de outubro 
em que recair o dia 11 (Dia 
Nacional de Prevenção da 
Obesidade).

Também foram aprova-
dos ontem, em Plenário, 14 
projetos de lei que tratam 
de doações de imóveis. Ou-
tras cinco matérias recebe-
ram emendas em Plenário e 
retornam às comissões para 
apreciação dessas sugestões 
de mudança.

1994, que dispõe sobre a 
ação do Estado com vistas ao 
favorecimento da realização 
de transplantes, passa a con-
ter também um dispositivo 
para incentivar a divulgação 
de informações aos doadores 
de sangue sobre o Redome.

Tanto o PL 1.607/15 
quanto o PL 1.498/15 serão 
analisados em 2º turno pela 
Comissão de Saúde.

Em turno único, foi apro-
vado o PL 2.953/15, do de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
que originalmente instituía a 
Semana de Prevenção, Cons-
cientização e Combate à Obe-
sidade em escolas públicas. 

trole da proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, de modo 
a acrescentar um dispositivo 
determinando o apoio do Es-
tado aos municípios.
Doadores – Outra proposição 
aprovada em 1º turno foi o PL 
1.607/15, do deputado Fábio 
Cherem (PSD), que trata da 
conscientização dos candidatos 
a doadores de sangue sobre a 
importância do cadastramento 
no Registro Nacional de Doado-
res de Medula Óssea (Redome).

O projeto passou na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). De acordo com 
esse texto, a Lei 11.553, de 

Em 1º turno, na Reunião Extra-
ordinária de Plenário, foi apro-
vado o PL 1.498/15, do depu-
tado Rogério Correia (PT), que 
dispõe sobre medidas de pre-
venção e combate à dengue. 
Originalmente, o projeto insti-
tuía o Plano Estadual de Edu-
cação em Saúde e Mobilização 
Social contra a Dengue e auto-
rizava a criação da Fundação Es-
tadual de Combate à Dengue. 
Mas a proposição foi aprovada 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Saúde, que al-
terou sua redação original.

Assim, o projeto modifi-
ca a Lei 19.482, de 2011, que 
dispõe sobre medidas de con-

Guilherme Bergamini

Parlamentares votaram a favor de projetos que tratam de assuntos relacionados à saúde

A emenda nº 1 esclarece que 
os médicos de instituições 
vinculadas ao SUS devem 
prestar assistência gratuita 
e integral, em situação de  
urgência ou emergência, até a 
completa resolução do caso.

O PL 13/15 também 
passou em redação final on-
tem e já pode ser remetido 
à sanção do governador.

Ângelo (PT), com a emenda 
nº 1, do deputado Doutor 
Wilson Batista, apresentados 
em Plenário. O substitutivo 
deixa claro que a fiscalização 
deve estar em consonância 
com a Lei Federal 8.689, de 
1993, que dispõe sobre a 
extinção do Instituto Nacio-
nal de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps). 

também se aplicam às insti-
tuições que integram a rede 
pública de saúde do Estado 
ou que recebem recurso pú-
blico, subvenção ou subsídio 
do Estado, por meio do SUS, 
para a manutenção de suas 
atividades.

O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo  
nº 1, do deputado Durval 

O Projeto de Lei (PL) 13/15, 
que proíbe os médicos de 
hospitais privados conve-
niados com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) de deixar de 
prestar assistência gratuita 
aos pacientes, foi aprovado 
em 2º turno na Reunião Ex-
traordinária de Plenário, on-
tem pela manhã. De autoria 
do deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD), a proposição 
dispõe que, caso seja solici-
tado pelo paciente, as insti-
tuições conveniadas ao SUS 
entregarão ao usuário docu-
mento comprobatório infor-
mando que a assistência foi 
prestada de forma gratuita.

Na forma como foi vo-
tado, o PL 13/15 determina, 
ainda, que compete à unida-
de de saúde apurar denún-
cia de cobrança indevida por 
serviço de saúde contratua-
lizado com o SUS. Também 
define que o órgão compe-
tente do Estado fiscalizará 
o cumprimento do disposto 
na lei, em especial nas audi-
torias assistenciais realiza-
das nas instituições privadas 
contratadas ou conveniadas 
com o SUS. Esses comandos 

PLENÁRIO
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sou-
sa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em tur-
no único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 

o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único
Indicação 43/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, de 
2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos bási-
cos das categorias que menciona, estabelece as tabelas de vencimento 
básico dos policiais civis e militares, e altera as Leis 11.830, de 1995, 

ORADORES
Montes Claros
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) prestou uma homena-
gem a Montes Claros (Norte 
de Minas), que completa 160 
anos de emancipação política 
no dia 3 de julho. Ele desta-
cou o caráter plural e acolhe-
dor do município, que recebe 
trabalhadores e estudantes 
de todas as regiões do Esta-
do. Carlos Pimenta também 

elogiou a gestão do prefeito 
Humberto Souto, considerado 
por ele como um dos maiores 
líderes mineiros. Segundo o 
deputado, o prefeito, além de 
trazer novamente a moralida-
de para Montes Claros, está 
fazendo uma administração 
exemplar, voltada principal-
mente para os mais necessita-
dos. O parlamentar também 
abordou as denúncias contra 

o presidente Michel Temer. 
Carlos Pimenta cobrou a sua 
renúncia, ao afirmar que se 
trata de um presidente ile-
gítimo, contra quem pesam 
graves evidências de crimes. 
Em aparte, o deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB) 
salientou que o colega é um 
orgulho para Montes Claros 
e reafirmou a importância da 
cidade para o Estado.

Plano de Cultura
O deputado Bosco (PTdoB) 
comentou sua satisfação com 
a aprovação em 1º turno no 
Plenário, na manhã de ontem, 
do Plano Estadual de Cultura 
proposto pelo governo do 
Estado. Para Bosco, o pla-
no, encaminhado em agos-
to do ano passado à ALMG, 
é essencial para a valoriza-
ção da diversidade cultural 

de Minas Gerais. O deputado 
também destacou as contri-
buições oriundas do fórum 
técnico organizado pela As-
sembleia para envolver a so-
ciedade nas discussões sobre 
a proposta. “O plano mineiro 
é, sem dúvida, um dos me-
lhores do País”, afirmou. Bos-
co criticou, ainda, o aumento 
de 22% da taxa de pedágio 
nas BRs 262 e 153. Segundo 

ele, a cobrança é ainda mais 
abusiva porque o contrato de 
concessão previa a duplica-
ção dessas rodovias em cin-
co anos, o que não ocorreu. 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT), em aparte, lamentou o 
veto do governador, mantido 
pelo Plenário, a projeto de 
sua autoria que estabelecia 
pré-requisitos para a cobran-
ça de pedágio em estradas.

Aécio Neves
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) defendeu a atua-
ção do ex-governador Aécio 
Neves à frente do governo do 
Estado. De acordo com Mou-
rão, Aécio foi vítima de uma 
armação do empresário Joes-
ley Batista para desmoralizá-lo 
e não pode ser tratado como 
criminoso até que se prove o 
contrário. O deputado citou 

dados de órgãos estaduais 
e federais que apontam a re-
dução da mortalidade infantil, 
das taxas de analfabetismo e 
de desemprego e da quanti-
dade de crimes violentos du-
rante a gestão de Aécio. Por 
outro lado, ainda de acordo 
com o parlamentar, houve o 
crescimento de vários indica-
dores importantes no perío-
do, como os relacionados à 

expectativa de vida, ao núme-
ro de investimentos em Mi-
nas, à pavimentação de rodo-
vias e ao saneamento básico. 
“Aécio foi um dos maiores go-
vernadores da história de Mi-
nas Gerais”, definiu Mourão. 
Em aparte, Alencar da Silveira 
Jr. (PDT) declarou que, só no 
Brasil, as concessionárias co-
bram pedágio antes de terem 
construído as estradas.

Jequitinhonha e Mucuri
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) iniciou seu pro-
nunciamento comentando a 
defesa do ex-governador Aé-
cio Neves feita por Bonifácio 
Mourão (PSDB). De acordo 
com o parlamentar do PT, en-
quanto as acusações contra o 
seu partido não precisam de 
provas, aquelas feitas ao ex- 
-governador são rapidamen-

te taxadas como absurdas. 
Ele também defendeu que 
os indicadores favoráveis à 
gestão de Aécio são fruto 
da estabilidade econômica 
durante o governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Doutor Jean Freire focou 
seu discurso, no entanto, nas 
dificuldades da população 
dos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri. Ele comentou ter 

acompanhado a Festa de Nos-
sa Senhora do Rosário no fim 
de semana, em Minas Novas, 
e se emocionado ao constatar 
a forte ligação da população 
local com a região. Ele relatou, 
contudo, que ainda é mar-
cante o descaso dos sucessi-
vos governos com os Vales, 
que, segundo Jean Freire, só  
recebem a devida importân-
cia em época de eleição.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 horas

• Assinatura de acordo de cooperação entre a entidade Seja Digital e 39 
prefeituras (Teatro) – cessão de espaço

8h30
• Assembleia Solidária: Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 

campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 

Calógeras, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 
a necessidade de notificação compulsória do doente de Parkinson, assim 
como a criação de um protocolo clínico de tratamento da doença e a 
atualização da cesta de medicamentos. Requerimento: deputado Antô-
nio Jorge

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

II) – debater, com a presença de convidados, a apresentação dos proje-
tos de abastecimento de água da Copasa em Esmeraldas. Requerimento: 
deputada Marília Campos

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.862/16 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
dispõe sobre a prática de atividades do Corpo de Bombeiros por civis

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições da comissão

13h30
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – o deputado Rogério Correia e a 

presidente da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, falam sobre a greve geral de 
30 de junho

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, em 

comemoração do seu aniversário (Espaço Democrático José Aparecido 
de Oliveira) – cessão de espaço

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.339/17 (turno único), do 
governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de crédito su-
plementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder 
Judiciário

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 
sobre o PRE 11/15 (turno único), do deputado Durval Ângelo, que insti-
tui a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, a esporotricose, zoonose causada por 
fungos que têm os gatos como hospedeiros. Requerimento: deputado 
Noraldino Júnior

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

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 4.310/17 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza o Ipsemg a receber, mediante dação 
em pagamento, imóvel do INSS

15h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.844/16 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui a Política Estadual de Turismo 

16 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre duas 

proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 1.498/15 (2º turno), 
do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
combate à dengue no Estado

19h30
• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, a situação do Centro de Formação Artística e Tecnológica 
(Cefart), da Fundação Clóvis Salgado, conforme solicitação do movimen-
to Menos Palácio Mais Artes. Requerimento: deputada Marília Campos

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Livraria Leitura. Requerimen-

to: deputado Lafayette de Andrada

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Polêmica na literatura infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (27/4) – Implantação do Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (Samu) no Leste de Minas
 4h35 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 

Bruno Lazzarotti Diniz Costa
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 19: Da 

Constituição de 1937 à redemocratização de 1945
 6h30 Memória e Poder – Político Genival Tourinho 
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Violência nas escolas 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Órfãos do crack 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – 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 
 18h Memória e Poder – Político Genival Tourinho 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debate, a 

pedido do movimento Menos Palácio Mais Artes, sobre o 
sucateamento do Centro de Formação Artística e Tecnológica da 
Fundação Clóvis Salgado

 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 50 anos da 
Livraria Leitura 

 20h30 Propaganda política 
 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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que cria o Fundo Estadual de Habitação, e 14.695, de 2003, que cria a 
carreira de Agente de Segurança Penitenciário. Votação em 1º turno

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Iturama o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 1º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação do imóvel de que trata 
a Lei 17.702, de 2008. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)


