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PL proíbe eletrônicos em sala de aula
A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia deu on-
tem parecer de 1º turno fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
770/15, que pretende proibir 
a utilização de aparelhos ele-
trônicos em ambientes de es-
tudo. A proposição está pron-
ta para ir a Plenário.

O projeto, de autoria do 

deputado Gilberto Abramo 
(PRB), modifica a Lei 14.486, 
de 2002, a qual disciplina o 
uso de telefone celular em 
espaços de uso coletivo. O 
texto da proposição lista ou-
tros equipamentos.

Ao analisar a matéria, 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) apresentou o 

substitutivo nº 1. O relator, 
deputado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), propôs a substi-
tuição da menção aos mode-
los de eletrônicos descritos no 
texto original por uma expres-
são mais genérica, para evitar 
que a lei fique obsoleta.

O deputado Dirceu Ribei-
ro (PHS), relator na Comissão 

de Educação, concordou com 
o entendimento da CCJ e su-
geriu uma emenda, que eli-
mina a previsão de que esses 
equipamentos sejam proibi-
dos apenas na rede estadual 
e acrescenta a ressalva de 
que a norma a ser criada não 
se refere a aparelhos eletrô-
nicos com fins pedagógicos.

Plenário recebe vetos do governador a
projetos que anistiam servidores públicos
A Assembleia Legislativa rece-
beu ontem, na Reunião Ordi-
nária de Plenário, mensagens 
encaminhando os dois vetos 
totais do governador Fernan-
do Pimentel a proposições de 
lei que tratam de anistias a 
servidores públicos.

A Proposição de Lei 23.478 
concede anistia a servidores 
da educação básica que par-
ticiparam de paralisações em 
2015. A proposta é oriunda do 
Projeto de Lei (PL) 3.875/16, 
de autoria do deputado André 
Quintão (PT) e outros 33 par-
lamentares. Originária do PL 
1.078/15, do deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), a Proposi-
ção de Lei 23.484 anistia praças 
da PM excluídos da corporação 
por terem participado do movi-
mento reivindicatório de 1997.

Na justificativa dos dois 
vetos, o governador alega ví-
cio na iniciativa, que caberia 
somente ao Poder Executivo. 
Ele também menciona decisão 
recente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que vedou o di-
reito de greve a policiais.

Foi recebido ainda o ve-
to parcial à Proposição de Lei 
23.562, que cria seis fundos 
estaduais de incentivo e de fi-
nanciamento de investimento. 
O trecho vetado se refere a ape-
nas um dispositivo e exclui uma 
das fontes de recursos listadas. 
Todos os outros trechos da pro-

posta, oriunda do PL 4.135/17, 
de autoria do Executivo, foram 
sancionados pelo governador 
na forma da Lei 22.606, de 2017.

Depois de lidos em Ple-
nário e publicados, os vetos 
serão distribuídos a comis-
sões especiais, que terão um 
prazo de 20 dias para emitir 
parecer. Para decidir sobre 
eles, o Plenário tem um pra-
zo total de 30 dias, contados 
da data do recebimento da 
comunicação dos vetos.
Cultura – Também na Reu-
nião Ordinária, foram recebi-

das mensagens do governa-
dor com dois projetos de lei e 
uma indicação de nome para 
compor o Conselho Estadual 
de Educação (CEE). O primei-
ro é o PL 4.450/17, que ins-
titui os Sistemas Estadual da 
Cultura e de Financiamento 
à Cultura e, ainda, a Política 
Estadual de Cultura Viva.

O outro projeto recebido 
é o PL 4.468/17, que autoriza 
o Executivo a renegociar ope-
rações de crédito firmadas 
com recursos do BNDES. 

A indicação ao CEE é de 

Gustavo Henrique Escobar 
Guimarães.
Pesar – Ainda durante a reu-
nião, foi respeitado minuto 
de silêncio em pesar pela 
morte de Darci Fioravante 
Barbosa, superintendente da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) em 
Belo Horizonte. Ela morreu 
em acidente que provocou a 
morte de outras sete pessoas, 
em Barbacena, na madruga-
da de domingo (30). Darci era 
esposa do deputado federal 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG).

Outras mensagens do governador contendo projetos de lei foram lidas em Plenário

Luiz Santana
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Novo acesso viário entre BH e Nova Lima
opõe autoridades e moradores da região

A proposta de construção de 
um novo acesso viário entre 
Belo Horizonte e Nova Lima 
é defendida por representan-
tes do poder público e por 
empresários, mas desagrada 
moradores da região. O as-
sunto foi discutido ontem, 
em audiência pública da Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas. 

A ideia é transformar um 
trecho da antiga linha férrea 
da Rede Ferroviária Federal, 
no limite entre os bairros Vila 
da Serra (Nova Lima) e Belve-
dere (Belo Horizonte), em uma 
avenida com seis pistas, para 
desafogar o trânsito entre as 
duas cidades. A Via Estrutu-
rante Sul contaria, na sua to-
talidade, com cerca de 14 qui-
lômetros de extensão, ligando 
a BR-356, na altura do Anel 
Rodoviário, na região do Bar-
reiro, ao centro de Nova Lima. 

A maioria dos parlamen-
tares que participaram da 
reunião defenderam a cons-
trução de um novo acesso 
viário. “Precisamos buscar 
soluções para que o desloca-
mento seja a menor parte do 
dia da população”, afirmou 
o deputado Fábio Cherem 
(PSD), que preside a comis-
são e solicitou a audiência. 

O deputado federal Die-
go Andrade (PSD-MG), que 
pediu a Fábio Cherem que o 
assunto fosse discutido na 
ALMG, disse que o trecho fer-
roviário está abandonado e 

sujeito a invasões e que pode 
ter melhor aproveitamento 
com a construção da via. 

Também defendeu a ini-
ciativa o deputado Gustavo 
Corrêa (DEM). “Não podemos 
parar o desenvolvimento”, 
declarou. Na opinião do depu-
tado Anselmo José Domingos 
(PTC), é importante criar alter-
nativas de mobilidade entre as 
duas cidades, posicionamento 
ratificado pelo deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB).

O prefeito de Nova Lima, 
Vítor Penido, foi outro a de-
fender a proposta. O arquite-
to da Secretaria de Serviços 
Urbanos de Belo Horizonte, 
Thiago Esteves, ressalvou que 
o projeto não pode desconsi-

derar a questão do transpor-
te público coletivo. 

O presidente da Asso-
ciação dos Empreendedores 
do Vale do Sereno e Vila da 
Serra, Gilmar Dias Santos, 
disse que a Via Estruturante é 
uma solução definitiva para o 
acesso entre BH e Nova Lima.
Críticas – Moradores da re-
gião, no entanto, fizeram crí-
ticas ao projeto. De acordo 
com o presidente da Asso-
ciação dos Amigos do Bair-
ro Vila da Serra (Amavise), 
Sérgio Americano Mendes, a 
avenida prevista na primeira 
etapa de obras não chegará 
até o Centro de Nova Lima, 
pois há terrenos particulares 
no caminho. “Ela vai ligar a 

BR-356 a condomínios que 
não têm outras vias de esco-
amento. Isso vai causar uma 
verticalização da região. Não 
vai desafogar o trânsito. Visa 
unicamente favorecer pro-
prietários de terrenos desses 
loteamentos”, enfatizou. O 
diretor da Amavise, Felipe da 
Mata, acrescentou que não 
está claro o impacto ambien-
tal do projeto.

O deputado João Vítor 
Xavier (PSDB) disse que Nova 
Lima se transformou no pa-
raíso dos empresários: “Nada 
contra os empresários, mas 
é um crime o que tem sido 
feito na cidade. A cada dia, 
novos empreendimentos são 
aprovados”.

Comissões aprovam audiências públicas
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem di-
versos requerimentos de 
audiência pública. O depu-
tado Doutor Jean Freire (PT) 
pediu reuniões para debater 
as condições de diferentes 
rodovias. A deputada Rosân-
gela Reis (Pros) solicitou que 
seja discutida a inclusão de 
municípios do Vale do Rio 
Doce na área da Sudene. Ou-

tro requerimento, da depu-
tada Marília Campos (PT) e 
do deputado Rogério Correia 
(PT), é de audiência sobre o 
respeito às tradições de ma-
triz africana. 

Os deputados Rogério 
Correia e Celinho do  Sinttrocel 
(PCdoB) solicitaram a realiza-
ção de debate público sobre as 
medidas provisórias apresen-
tadas ao Congresso Nacional 

para modificar o marco regula-
tório da mineração.

A Comissão de Minas e 
Energia também aprovou re-
querimentos. Entre outras 
coisas, os deputados vão visi-
tar a usina hidrelétrica de São 
Simão, uma das quatro sob 
concessão da Cemig que o go-
verno federal pretende leiloar. 
A visita foi requerida pelo de-
putado Rogério Correia.

Também foram aprova-
das audiências, a pedido dos 
deputados João Vítor Xa-
vier (PSDB), Gil Pereira (PP) 
e Antonio Lerin (PSB), que 
pretendem discutir, respecti-
vamente, o fornecimento de 
energia a São José da Lapa, 
um projeto de barragem no 
Rio Pacuí e a carbonização 
de resíduos sólidos para ge-
rar energia.

Ricardo Barbosa

A construção da via de acesso foi tema de audiência da Comissão de Transporte
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Desenho animado
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) fez um alerta 
aos pais sobre o desenho 
animado Festa das salsichas, 
disponível na TV por assi-
natura. Segundo ele, o que 
deveria ser um passatempo 
para crianças traz, na verda-
de, palavrões e cenas de se-
xo explícito, além de ataques 
às religiões. De acordo com 

o parlamentar, na abertura 
do desenho há a indicação 
de que ele se destina a adul-
tos, mas o correto, em sua 
opinião, seria que a obra es-
tivesse na categoria de por-
nografia, com controle maior. 
“Noventa por cento dos pais 
e avós não usam o bloqueio 
por senha. O desenho está 
disponível a qualquer hora 
do dia”, salientou. Vanderlei 

Miranda acrescentou que 
deverá discutir o assunto na 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor, por se tratar de um 
desenho veiculado na TV pa-
ga. Em apartes, os deputados 
Duarte Bechir (PSD) e Carlos 
Henrique (PRB) salientaram a 
pertinência do tema e disse-
ram que esse tipo de progra-
mação é prejudicial às famí-
lias e à sociedade.

Romeiros
A falta de segurança para 
os romeiros que partici-
pam da tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Aba-
dia, em Romaria (Triângu-
lo Mineiro), foi destacada 
pelo deputado Arnaldo Sil-
va (PR). Ele criticou a ausên-
cia da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) nas festividades 
deste ano e salientou o risco 

para os milhares de fiéis que 
percorrem a BR-365 em di-
reção à cidade. “Sempre ti-
vemos a orientação, a sinali-
zação e a fiscalização da PRF. 
Em 2016, 40 mil pessoas 
caminharam pela rodovia”, 
afirmou. Segundo Arnaldo 
Silva, as barracas de apoio 
aos romeiros na rodovia 
também foram proibidas. 
Outro assunto tratado pelo 

parlamentar foi o atraso do 
governo do Estado nos re-
passes para o Hospital das 
Clínicas da Universidade Fe-
deral de Uberlândia. Segun-
do ele, o débito é de R$ 22 
milhões e pode comprome-
ter o atendimento em toda a 
região. O deputado afirmou 
que buscará uma interlocu-
ção com o governo para so-
lucionar essa questão.

Denúncia
A votação, no Congresso 
Nacional, que definirá o 
prosseguimento ou não das 
denúncias contra o presi-
dente Michel Temer, foi des-
tacada pelo deputado André 
Quintão (PT). Ele defendeu 
que a sociedade acompanhe 
atentamente esse momento, 
marcado por decisões com 
critérios desiguais, pela ju-

dicialização da política e 
pela politização da justiça. 
“Tivemos um golpe contra 
a presidenta eleita, por pe-
daladas fiscais com frágil 
sustentação jurídica. O ex-
-presidente Lula foi conde-
nado sem prova concreta. 
Já a denúncia contra Temer 
tem provas legais, vídeos, 
mas pode nem mesmo ser 
acolhida”, criticou o par-

lamentar. Essa “incoerên-
cia”, segundo André Quin-
tão, ancora-se numa agen-
da conservadora, que usa o 
arrocho, o corte de recursos 
para políticas públicas e a 
penalização dos brasileiros 
como solução para a crise do 
capitalismo. “Essa será mais 
que uma votação. É o rumo 
que estamos escolhendo pa-
ra o País”, declarou.

Segurança pública
Bonifácio Mourão (PSDB) 
lamentou a morte de Ed-
son Gualberto, empresário 
do setor de comunicação e 
 ex-vice-prefeito de Governa-
dor Valadares (Rio Doce), na 
gestão do próprio Mourão. 
O deputado também fez um 
protesto contra a possível 
retirada do 43º Batalhão da 
Polícia Militar de Governador 

Valadares. “Isso vai na con-
tramão da melhoria na segu-
rança”, disse, mencionado os 
índices de criminalidade no 
município. “O governador Pi-
mentel alega que é para fazer 
economia, mas ela é mínima. 
E a sensação de insegurança 
será maior”, criticou Bonifá-
cio Mourão. Segundo ele, o 
43º BPM responde por uma 
área de 5,5 mil quilômetros 

quadrados, com 237 mil 
pessoas, e registou mais de 
18 mil ocorrências em 2016. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) citou 
requerimento para tentar 
impedir a  retirada da uni-
dade de Valadares. Ele tam-
bém condenou a troca de 
cor das viaturas para verme-
lho, segundo ele, em alinha-
mento com o PT.

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sousa 
Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em turno 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 Cha-
gas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em turno único

ORDEM DO DIA
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ACONTECE HOJE

8 a 18 horas
• Mostra de Artesanato do Grupo Bananarte (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-

missão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Estadual Lafaiete 

Gonçalves, de Belo Horizonte
9h30

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

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PLC 7/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
dispõe sobre os prazos para encaminhamento à ALMG dos projetos de 
lei relativos ao PPAG, à LDO e à LOA

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

receres sobre 36 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o Con-
selho Estadual de Cidadania LGBT

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – debater, com a presença de convidados, a proteção da Bacia Hi-
drográfica de Vargem das Flores no Macrozoneamento Metropolitano. 
Requerimento: deputada Marília Campos e deputados Geraldo Pimenta, 
Ivair Nogueira e Glaycon Franco

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.876/16 (2º turno), do deputado Antônio Jorge, que fixa critério para 
instituição de datas comemorativas no Estado

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre 36 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o Con-
selho Estadual de Cidadania LGBT

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I) 

– debater, com a presença de convidados, o transporte de produtos pe-
rigosos no Estado. Requerimento: deputado João Vítor Xavier

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
15h40

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 1.431/15 (1º turno), do deputado 
Arlen Santiago, que proíbe a cobrança de taxa de serviços de assessoria 
técnico-imobiliária

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Cuidados com a voz
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(8/5) – Debate os tratamentos oferecidos aos autistas
 4h25 Palestra – Sistema político e reforma do sistema político, com 

Wladimir Dias 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Via Justiça – Direitos do turista 
 7h Zás – Cia. de Dança Sesiminas (A quinta estação)
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Abuso sexual infantil 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo
 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Abuso sexual infantil 
 20h Comissão de Desenvolvimento Econômico (28/6) (inédito) 

– Entrega de voto de congratulações ao Sr. Edmar Lisboa Bacha, 
por assumir a cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras  

 21h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre 
 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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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 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)


