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No aniversário da Lei Maria da Penha, 
comissão dá “aula” de combate à violência
Em audiência pública que mar-
cou os 11 anos da Lei Maria da 
Penha (Lei Federal 11.340, de 
2006), estudantes da 5ª série 
da Escola Estadual Pandiá Ca-
lógeras foram brindados com 
uma “aula” sobre a importân-
cia do combate à violência con-
tra a mulher. A oportunidade 
foi oferecida pela Comissão Ex-
traordinária das Mulheres.

O juiz Marcelo Gonçalves 
de Paula, da 13ª Vara Crimi-
nal, especializada em violência 
doméstica, sensibilizou os es-
tudantes, que faziam visita à 
ALMG, ao tratar do assunto de 
forma acessível. Na sequência, 
a militante Thais Mátia, coorde-
nadora da Casa de Referência 
da Mulher Tina Martins, man-
teve a atenção dos estudantes 
ao dar um testemunho pessoal 
sobre violência doméstica.

A audiência teve o obje-
tivo de debater a situação do 
atendimento às vítimas de 
violência no contexto da Lei 
Maria da Penha, que cria me-
canismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra 
a mulher. Ela foi solicitada pe-
las deputadas Marília Campos 
(PT), Geisa Teixeira (PT) e Celi-
se Laviola (PMDB) e pelos de-
putados Elismar Prado (PDT), 
Tadeu Martins Leite (PMDB) e 
Rogério Correia (PT).

De maneira informal e 
bem-humorada, o juiz Marcelo 
de Paula defendeu a igualdade 
entre as pessoas, independen-

temente do gênero. “Uma per-
gunta para os meninos: quem 
tem boneca em casa? Quem 
arruma a própria cama, lava 
louça e ajuda nos trabalhos 
de casa? E entre as meninas, 
quem aí joga bola?”, questio-
nou. Perguntas como essas 
mobilizaram a plateia, que re-
agiu de forma favorável ao que 
o magistrado chamou de “pro-
vocação”. “Temos que fazer 
essa revolução dentro de nós. 
Temos que repensar o nosso 
comportamento”, disse ele. 

A militante Thais Mátia 

explicou, em linguagem sim-
ples, a importância da luta 
contra a violência doméstica e 
disse que a educação é funda-
mental. Em tom didático, fa-
lou sobre o 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher. Ela dis-
se que, se hoje se discute mais 
esse assunto, é porque antes, 
em sua maioria, elas “sequer 
tinham consciência de que 
eram vítimas de crime”.
Juizado – A defensora públi-
ca Samantha Alves ressaltou a 
necessidade de se estruturar 
um juizado com “competência 

híbrida”. Segundo ela, da for-
ma fracionada como funciona 
o atendimento atualmente, a 
vítima acaba desistindo. “São 
muitas as demandas. A víti-
ma tem que fazer queixa nu-
ma delegacia, exame de corpo 
de delito em outra, recorrer a 
varas de família, numa verda-
deira via crucis”, ilustrou.

“Precisamos avançar. Os 
desafios são muitos e pas-
sam, sobretudo, pela questão 
da violência contra a mulher 
negra”, disse a promotora Pa-
trícia Habkouk.

Audiência que marcou os 11 anos da lei foi realizada pela Comissão Extraordinária das Mulheres

Daniel Protzner

Deputada comemora revogação de portaria
A deputada Marília Campos, 
que é presidente da Comis-
são Extraordinária das Mu-
lheres, aproveitou a realiza-
ção da audiência para come-
morar a revogação de reco-
mendação do Ministério Pú-
blico, de 2014, e de porta-
ria da Vara Cível da Infância 
e Juventude de Belo Horizon-

te, de 2016. Ambas tratavam 
do acolhimento de bebês de 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade.

Tanto a recomendação 
quanto a portaria levavam as 
maternidades a notificar ao 
Tribunal de Justiça o atendi-
mento a essas mulheres, com 
o consequente encaminha-

mento dos recém-nascidos 
para acolhimento institucio-
nal ou entrega a parentes.

Não era exigida, nesse 
caso, a constatação de situa-
ções de violência ou de aban-
dono material pela mãe, o 
que estaria em desacordo 
com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). A 

ALMG contribuiu para a mo-
bilização pela revogação des-
sas medidas.

A deputada também cri-
ticou as reformas trabalhis-
ta e da Previdência, alegan-
do que elas contribuirão para 
“empobrecer e impactar ain-
da mais as mulheres, sobre-
tudo as pobres e negras”.
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Propostas do fórum técnico Startups 
em Minas começam a tramitar na ALMG
Foi protocolado ontem, no 
Plenário, o relatório produ-
zido pelo Comitê de Repre-
sentação do fórum técnico 
 Startups em Minas: A Cons-
trução de uma Nova Políti-
ca Pública, realizado pela As-
sembleia Legislativa no se-
gundo semestre do ano pas-
sado. As propostas contidas 
no documento serão anali-
sadas agora pelas comissões.

Um dos objetivos do fó-
rum foi reunir sugestões de 
aprimoramento do Projeto de 
Lei (PL) 3.578/16, que já tra-
mita na ALMG e dispõe sobre 
a Política Estadual de Estímu-
lo, Incentivo e Promoção ao 
Desenvolvimento de Startups. 
A proposição é de autoria dos 
deputados Dalmo Ribeiro Sil-
va e Antonio Carlos Arantes, 
ambos do PSDB. Coordena-
dores do fórum técnico, eles 
participaram da entrega do 
relatório, juntamente com 
integrantes do Comitê de 
Representação e técnicos da 

Gerência-Geral de Projetos 
Institucionais (GPI) da ALMG.

O conteúdo do documen-
to também vai subsidiar ou-
tras medidas de âmbito legis-
lativo, como requerimentos 
de providências dirigidos ao 
governo do Estado e a outros 
órgãos, no sentido de incenti-
var o chamado “ecossistema 
de startups”, organizações 
projetadas para explorar no-
vos produtos ou serviços, sob 
condições de extrema incer-
teza mercadológica. 

Antonio Carlos Arantes 
disse que o poder público 
precisa deixar de ser um obs-
táculo e se transformar em 
um parceiro das startups, 
conforme foi consenso nas 
discussões do fórum. “O Bra-
sil é um país burocrático. O 
projeto de lei pode ajudar a 
quebrar esses obstáculos e 
fazer Minas Gerais se desta-
car”, afirmou.

Dalmo Ribeiro Silva des-
tacou a interiorização das dis-

cussões, com o envolvimento 
de centenas de pessoas. “O 
formato do relatório, por 
contemplar demandas dos 
vários segmentos envolvidos 
com as startups, vai ajudar 
o relator a acelerar o traba-
lho de aprimoramento do 
projeto”, acrescentou. O PL 
3.578/16 aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

O relatório entregue ao 
Plenário traz 32 propostas 
e 49 sugestões de encami-
nhamento. Participaram da 
entrega o coordenador do 
Comitê de Representação e 
representante da comunida-
de San Pedro Valley, Gilbram 
de Oliveira, e a relatora, Pa-
trícia Aranha, do Centro de 
Convergência de Novas Mí-
dias da UFMG.

Assembleia recebe delegação chinesa
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), rece-
beu na manhã de ontem, no 
Salão Nobre, o vice-presiden-
te do Comitê Permanente do 
Congresso Popular da Pro-
víncia de Shanxi (China), Tian 
 Xirong, e sua comitiva. A visi-
ta da delegação chinesa teve 
como objetivo estreitar os la-
ços entre a Província de Shan-
xi e o Estado de Minas Gerais.

Tian Xirong explicou que 
a geração de energia, em es-
pecial através da queima de 
carvão, e a mineração são as 
principais atividades econô-
micas de Shanxi. Ele afirmou 
que a província já importa 
do Brasil minério de ferro, 
magnésio e soja, entre outros 
produtos, e defendeu a im-
portância de se ampliar a coo-
peração entre Shanxi e Minas 

Gerais, a fim de intensificar 
esse comércio.

O deputado Adalclever 
Lopes disse que Minas Ge-
rais é um dos estados mais 
tranquilos e seguros para se 
investir no Brasil. O 1º-vice-
-presidente da ALMG, depu-
tado Lafayette de Andrada 
(PSD), destacou as semelhan-
ças entre a economia mineira 
e a da província chinesa.

A Província de Shanxi é con-
siderada o berço da civilização 
chinesa e sua capital é Taiyuan. 
Ela está localizada no norte da 
China e tem uma população de 
36 milhões de pessoas. Além de 
Minas, a delegação chinesa vai 
visitar Rio de Janeiro, São Paulo 
e Santa Catarina.

Também fizeram parte 
da comitiva, entre outros: o 
diretor-geral da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano-

-Rural e de Proteção do Meio 
Ambiente do Congresso Po-
pular da Província de Shanxi, 
Li Pingshe; o chefe de Plane-
jamento do Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano -Rural, Zhai Shunhe; o 
vice -prefeito da cidade de Jin-

cheng, Zhang Lifeng; e o mem-
bro do Comitê Permanente do 
Congresso Popular da Provín-
cia de Shanxi, Ping Liang.

Participaram da visita os 
deputados Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), 2º-vice-presidente da 
ALMG, e Ulysses Gomes (PT).

Relatório sobre fórum foi protocolado ontem no Plenário

Willian Dias

Objetivo da visita dos chineses foi estreitar relações com Minas

Ricardo Barbosa

INOVAÇÃO

VISITA
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Presidente da ALMG e governador 
vão a Brasília contra leilão de usinas

Com o objetivo de barrar a 
venda pelo governo federal de 
quatro usinas sob a concessão 
da Cemig, o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), o 
governador Fernando Pimen-
tel e integrantes da Frente Mi-
neira em Defesa da Cemig fo-
ram ontem a Brasília (DF).

Eles se reuniram, entre 
outros, com o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Dias Toffoli. O 1º-secretário da 
ALMG, deputado Rogério Cor-

reia (PT), que tem encabeça-
do as ações da Frente Mineira, 
salientou que a finalidade do 
encontro foi pedir apoio dele 
ao debate de alternativas ao 
leilão. Segundo o parlamen-
tar, o ministro sinalizou que 
um acordo entre as partes se-
ria o melhor caminho. Ao Es-
tado interessa o acordo, mas a 
União estaria irredutível, con-
forme Rogério Correia.

Também participaram do 
encontro, entre outros, o pre-
sidente da Cemig, Bernardo 

Salomão de Alvarenga, o presi-
dente da Federação das Indús-
trias de Minas Gerais, Olavo 
Machado, e o secretário de Go-
verno de Minas, Odair Cunha, 
além de deputados federais e 
dirigentes de sindicatos.

A Frente Mineira em De-
fesa da Cemig foi lançada no 
dia 24 de julho na Assem-
bleia. O objetivo é desenca-
dear uma mobilização contra 
o leilão das Usinas de São Si-
mão, Jaguara, Miranda e Vol-
ta Grande, no Triângulo Mi-

neiro, que respondem por 
cerca de 50% da energia ge-
rada pela Cemig.

O STF deve julgar ainda 
neste mês se o governo fe-
deral pode fazer o leilão das 
usinas hidrelétricas, previsto 
para setembro. A expectati-
va da União é arrecadar apro-
ximadamente R$ 12 bilhões 
com as novas concessões. A 
mudança de gestão das usi-
nas pode provocar aumento 
das contas de luz, segundo os 
críticos do leilão.

Fechamento de unidade preocupa comissão
Deputados da Comissão de 
Saúde visitaram ontem o 
prédio da Unidade Ortopé-
dica do Hospital Galba Velo-
so, em Belo Horizonte, e se 
manifestaram contra o anún-
cio de fechamento do servi-
ço pelo governo do Estado. 
Situada no bairro Gameleira, 
a unidade integra a rede da 
Fundação Hospitalar do Esta-
do de Minas Gerais (Fhemig) 
e funciona há 17 anos como 
um braço ortopédico do Hos-
pital de Pronto-Socorro João 
XXIII, realizando em média 
280 cirurgias e 1 mil atendi-
mentos por mês. Foi criada, 
sobretudo, para dar continui-
dade ao tratamento de trau-
mas em pacientes atendidos 
no Pronto -Socorro. 

O fechamento foi confir-
mado, durante a visita, pe-
lo diretor da unidade, Sílvio 
Grandinetti. Ele informou que 
os pacientes e os novos aten-
dimentos serão encaminha-
dos para o próprio João XXIII e 
para o Hospital Maria Amélia 
Lins, que também receberão 
os cerca de 200 servidores do 
Galba Ortopédico.

Grandinetti admitiu que 
a medida vai sobrecarregar o 
atendimento dos demais hos-
pitais, mas se deve a uma de-
cisão judicial tomada com ba-
se em laudos da Vigilância Sa-

nitária sobre a necessidade de 
melhorias nas condições da 
unidade. “Numa área já de es-
cassez de recursos como a saú-
de, opta-se por fechar um hos-
pital, em vez de corrigir proble-
mas que são superáveis”, cri-
ticou o deputado Antônio Jor-
ge (PPS), que solicitou a visita, 
juntamente com o deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), disse que o governo 
tem de se explicar. “Temos 
aqui um suporte imprescindí-

vel ao Hospital João XXIII”, fri-
sou. O deputado Doutor Jean 
Freire afirmou que situações 
como as do Galba Ortopédi-
co são resultado de descasos 
acumulados por décadas e se 
manifestou contrariamente 
ao fim do serviço.

A Comissão de Saúde vai 
discutir a situação em audiên-
cia pública, amanhã. Para o 
deputado Antônio Jorge, ficou 
claro que a intenção da Justiça 
foi provocar o governo a em-
preender melhorias na unida-
de, e não fechá-la. Ele acres-

centou que foram alocados 
recursos da Caixa Econômica 
Federal em janeiro do ano 
passado especialmente para 
arcar com parte das reformas.

“Queremos um pente fi-
no para identificar onde está 
esse dinheiro”, cobrou o ser-
vidor do Galba Ortopédico 
Rogério Fonseca. “Estamos 
preparando uma ação judi-
ficial contra o fechamento”, 
anunciou a diretora do Sindi-
cato Único dos Trabalhadores 
da Saúde (Sind-Saúde/MG), 
Neusa Freitas.

Parlamentares visitaram ontem a Unidade Ortopédica do Hospital Galba Veloso, que será fechada

Clarissa Barçante

COMISSÕES



4 • quarta-feira – Assembleia Informa 9 de agosto de 2017

Betim registra redução da criminalidade,
mas efetivo policial está sobrecarregado
O município de Betim, na Re-
gião Metropolitana de Be-
lo Horizonte (RMBH), ocupa 
a primeira colocação entre os 
mais violentos do Estado. Ape-
sar disso, no primeiro semes-
tre de 2017, registrou uma re-
dução de 13,2% na prática de 
crimes violentos, categoria na 
qual se enquadram assaltos, 
homicídios e tráfico de drogas. 
Os dados foram apresentados 
pelo comandante da 2ª Região 
da Polícia Militar de Minas Ge-
rais (PMMG), coronel Mauro 
Moura, em audiência realiza-
da ontem pela Comissão de 
Segurança Pública.

Segundo o coronel, a ci-
dade tem 574 policiais, divi-
didos em dois batalhões, que 
atendem a uma população 
de cerca de 420 mil habitan-
tes, embora o ideal seja um 
efetivo de cerca de 800 po-
liciais. Apesar do déficit de 
pessoal, o comandante pon-
derou que parte do efetivo 
de 313 policiais do 2º Bata-
lhão de Polícia Especializada, 
em Contagem, também atua 
na cobertura dos batalhões 
de Betim e de toda a região. 
Ele informou que Contagem 
tem atualmente 650 mil ha-
bitantes e 987 policiais.

O decréscimo dos índices 

de criminalidade, de acordo 
com Mauro Moura, ocorre 
após o município registrar au-
mento crescente da violência 
entre 2006 e 2016. O coronel 
disse que praticamente todo 
o Estado teve queda nas es-
tatísticas de crimes violentos 
em 2017. Em sua opinião, 
esses números são fruto de 
um trabalho complexo, que 
envolve o esforço de todos 
os integrantes do sistema de 

defesa estadual.
Mauro Moura anunciou 

que um novo batalhão será 
inaugurado em Betim em 
outubro. Embora não signi-
fique um aumento do efeti-
vo policial, a nova unidade, 
na avaliação do coronel, vai 
auxiliar no aproveitamento 
dos recursos humanos exis-
tentes, com investimento em 
equipamentos e tecnologia.

O delegado-chefe do 2º 

Departamento de Polícia Ci-
vil de Contagem, Kleyverson 
Rezende, também apontou o 
déficit no efetivo policial co-
mo o principal problema das 
instituições de segurança pú-
blica no Estado. Ele disse que 
Betim conta com cerca de 
160 policiais civis, sendo que 
o ideal seria uma média de 
200 a 220. “Tentamos equa-
lizar esses números e fazer a 
gestão de pessoas”, afirmou.

Comissão de Segurança Pública discutiu ontem combate à criminalidade em Betim

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Parlamentares reivindicam melhorias
Autor do requerimento de 
realização da audiência públi-
ca, o deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) se disse preocu-
pado com a situação do mu-
nicípio. “Temos cerca de 500 
policiais militares em Betim, 
uma cidade com mais de 400 
mil habitantes. A população 
cresce e não aumentamos o 
nosso contingente, o que co-
loca em risco a população”, 
declarou o parlamentar.

Para o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), há questões 
básicas a serem resolvidas, 
como a necessidade de am-
pliação do efetivo policial e a 
melhoria das condições de tra-

balho, da logística e dos equi-
pamentos de trabalho utiliza-
dos pelas forças de segurança.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) disse que Minas vive 
um momento trágico. Na sua 
avaliação, isso tende a piorar. 
Ele mostrou-se preocupado 
com a situação da Polícia Ci-
vil, que, segundo o parlamen-
tar, sofre com a falta de es-
crivães, investigadores e até 
delegados. “A máquina assim 
não vai funcionar. As polícias 
são altamente eficientes, 
mas estão sem ferramenta 
de trabalho”, afirmou.

O deputado João Leite 
(PSDB) cobrou o envolvimen-

to da Polícia Federal e da Po-
lícia Rodoviária Federal no 
combate à criminalidade.
Requerimentos – Os deputa-
dos presentes à reunião assi-
naram um requerimento pa-
ra que a comissão visite o 
33º e o 66º Batalhões de Po-
lícia Militar e a 2ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil, em 
Betim, para verificar as con-
dições de trabalho e conhe-
cer a logística e a capacidade 
de resposta dessas unidades.

Outro requerimento é pa-
ra que a comissão visite o Mi-
nistério da Justiça, a fim de dis-
cutir a integração das Polícias 
Civil e Militar com as Polícias 

Federal e Rodoviária Federal, 
de modo a fortalecer o enfren-
tamento da criminalidade.

Além desses requerimen-
tos que têm relação com a si-
tuação de Betim, a Comissão 
de Segurança Pública aprovou 
duas solicitações de audiên-
cia. Um deles, do deputado 
Sargento Rodrigues, é para 
debater os roubos de carros 
em Belo Horizonte, no primei-
ro semestre deste ano. O ou-
tro requerimento é assinado 
pelos deputados Sargento Ro-
drigues, Cabo Júlio e Coronel 
Piccinini (PSB), com o objetivo 
de discutir a Política Estadual 
de Segurança Pública.
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Agentes socioeducativos
O deputado João Leite  (PSDB) 
elogiou a atuação dos agen-
tes socioeducativos do Es-
tado, fazendo uma sauda-
ção aos que estavam pre-
sentes nas galerias do Ple-
nário. Na opinião dele, os 
agentes lutam por um direi-
to legítimo, o de ter o porte 
de arma, pois são responsá-
veis pela guarda de adoles-

centes infratores, muitos dos 
quais de alta periculosidade. 
“Muitos desses menores fa-
zem parte de quadrilhas, que 
vêm usando-os para cometer 
crimes graves”, afirmou João 
Leite, acrescentando que, 
pela legislação atual, esses 
jovens não podem ser puni-
dos à altura dos crimes que 
praticam. Em aparte, a depu-
tada Marília Campos e o de-

putado Durval Ângelo, am-
bos do PT, elogiaram a revo-
gação, pela Justiça, de porta-
ria do Ministério Público que 
recomendava o abrigamento 
compulsório de bebês filhos 
de mães dependentes quími-
cas. “Encerramos um capítu-
lo dessa história com final fe-
liz, e a Assembleia teve papel 
importante nessa vitória”, 
disse Marília Campos.

Votação na Câmara
O deputado Fabiano  Tolentino 
(PPS) também manifestou 
seu apoio à concessão de 
porte de armas aos agentes 
socioeducativos. O que pau-
tou seu discurso, no entanto, 
foi a decisão da Câmara dos 
Deputados de não autorizar 
que o presidente Michel Te-
mer respondesse a proces-
so por corrupção passiva. Se-

gundo Fabiano Tolentino, os 
deputados federais envergo-
nharam o País, ao trocarem 
votos a favor do presidente 
por emendas parlamentares 
e indicações para cargos co-
missionados. “Eles mostra-
ram que o Executivo manda 
no Legislativo”, afirmou. O 
deputado alertou que, com 
o papel preponderante da in-
ternet na sociedade, os polí-

ticos que protegeram o pre-
sidente já estão sendo julga-
dos nas redes sociais e po-
dem perder o voto de mui-
tos eleitores nas próximas 
eleições. Antes de encerrar 
seu pronunciamento, Fabia-
no Tolentino ressaltou a ne-
cessidade de enxugamento 
da máquina pública e de cor-
te de privilégios em todas as 
esferas de poder.

Seca
Também cumprimentando os 
agentes penitenciários, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
afirmou que “os pleitos trazi-
dos por eles terão ressonân-
cia na Assembleia”. Em se-
guida, ele alertou para a seca 
no Norte de Minas e em par-
te dos Vales do Jequitinhonha 
e do Mucuri, acrescentando 
que 80% dos córregos e rios 

dessas regiões estão secos e 
que o rebanho bovino foi re-
duzido pela metade. Carlos 
Pimenta criticou a atuação 
da Copasa, que, em vez de fa-
zer a Barragem de Congonhas 
para resolver o problema de 
abastecimento de Montes 
Claros, furou poços artesia-
nos profundos, segundo o re-
lato do parlamentar. Ele tam-
bém disse que a empresa de-

fende um projeto inviável, de 
captar água do Rio Pacuí, que 
estaria quase seco. Carlos Pi-
menta aproveitou para con-
denar o plantio de eucaliptos, 
por seu impacto negativo na 
terra, nos rios e nas veredas. 
Em aparte, o deputado Gus-
tavo Corrêa (DEM) criticou as 
obras que a BHTrans vem fa-
zendo na Avenida Nossa Se-
nhora do Carmo.

Leite pela Vida
O deputado Paulo Gue-
des (PT) questionou o cor-
te de verbas do governo fe-
deral para programas sociais, 
em especial o Leite pela Vi-
da, que distribui a famílias 
de baixa renda das regiões 
Norte e Nordeste do Estado 
leite produzido por agricul-
tores familiares. De acordo 
com Paulo Guedes, a União 

já chegou a repassar R$ 100 
milhões por ano ao progra-
ma, contribuindo para a que-
da da desnutrição nessas re-
giões e gerando oportuni-
dades de renda no campo. 
Neste ano, apenas R$ 1 mi-
lhão teria sido destinado ao 
Leite pela Vida. Paulo Gue-
des cobrou um posiciona-
mento firme dos deputados 
federais mineiros com rela-

ção aos cortes, que também 
estariam atingindo outras 
ações dirigidas à população 
de baixa renda. O parlamen-
tar também sugeriu a mobi-
lização de vereadores e pre-
feitos para que eles possam 
pressionar os representan-
tes do Estado no Congresso 
Nacional. Em aparte, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
concordou com o colega.

Delação
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) falou, em seu 
pronunciamento, sobre a de-
lação premiada do empresá-
rio Benedito de Oliveira, es-
pecialmente sobre o aluguel 
de uma quitinete em Brasília 
(DF), que seria utilizada, su-
postamente, para guardar di-
nheiro de caixa dois da cam-
panha de Fernando Pimentel 

ao governo de Minas. Segun-
do o parlamentar, caberá ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) processar o governador 
por crimes como lavagem de 
dinheiro e formação de qua-
drilha. Ele também lamen-
tou a falta de dinheiro para 
investimentos na educação e 
na segurança, em Minas Ge-
rais. O deputado informou 
que foi aprovada na Comis-

são de Segurança Pública au-
diência para discutir a polí-
tica de segurança do Estado 
e saudou os agentes socioe-
ducativos presentes nas ga-
lerias. Em aparte, o deputa-
do Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) anunciou que equi-
pes da Polícia Civil do Sul de 
Minas estão no encalço de 
uma quadrilha que assalta 
cafeicultores da região.
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ACONTECE HOJE

8 a 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Magno Perez e Gui Mazzoni (Galeria de Arte)

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

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

cutir e votar pareceres sobre sete 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 Assembleia dos projetos 
de lei relativos ao PPAG, à LDO e à Lei Orçamentária Anual 

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

receres sobre 26 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

receres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.310/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Ipsemg a receber, mediante dação em pagamento, imóvel do INSS

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – debater, com a presença de convidados, as condições de tra-
balho dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
Requerimento: deputado Antônio Lerin

• Comissão de Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17 (Plenarinho IV) 
– eleger presidente e vice

14h45
• Comissão Especial de Indicação de Tarcísio Dayrell para a Presidência da 

Fhemig (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário 

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) – discutir e votar parece-
res sobre 17 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.468/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a renegociar operações de crédito firmadas com recursos do BNDES

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

narinho IV) – discutir e votar proposições 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 – Amamentação 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (1º/6) – Debate as condições de 

trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Estado
 4h30 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 

com José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Via Justiça – População em situação de rua 
 7h Zás – Banda Boca de Sino 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Fracasso ou sucesso escolar 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 3: 
Conheça os princípios orçamentários

 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 – Fracasso ou sucesso escolar 
 20h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (13/6) 

– Relatório das metas fiscais do Estado no terceiro quadrimestre 
de 2016 e no primeiro quadrimestre de 2017 

 21h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União
 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)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sousa 
Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação 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. Votação 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. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação 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. 
Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias Mu-
naier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Votação 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 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno`


