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Movimento dos Atingidos por Barragens
pede combate à violência contra a mulher

Política estadual tem parecer na CCJ
e fundiários, e o PL 3.893/16, 
do deputado João Magalhães 
(PMDB), que trata da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos. 
Turismo – Na Comissão de 
Administração Pública, o PL 
3.844/16, do governador, 
que institui a Política Estadual 
de Turismo, também teve a 
análise adiada por pedido de 
vista do deputado Sargento 
Rodrigues.

trução, instalação, ampliação e 
operação de barragens e outros 
empreendimentos. 

Outros dois projetos tive-
ram a votação dos pareceres 
na CCJ adiada por pedidos de 
vista apresentados pelo depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT). 
São eles o PL 3.562/16, do de-
putado Rogério Correia (PT), 
que dispõe sobre a mediação 
de conflitos socioambientais 

gidos por Barragens e outros 
Empreen dimentos (Peabe).

O relator e presidente da 
CCJ, deputado Leonídio Bouças 
(PMDB), apresentou o substitu-
tivo nº 1, que incorpora suges-
tões da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Fetaemg). 
O projeto prevê a assistência a 
indivíduos e populações afeta-
dos por planejamento, cons-

Algumas horas antes da audi-
ência pública da Comissão de 
Direitos Humanos que discutiu 
a situação das mulheres atin-
gidas por barragens, a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) analisou e deu parecer 
pela constitucionalidade ao 
Projeto de Lei (PL) 3.312/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel. A proposição institui 
a Política Estadual dos Atin-

Willian Dias

Audiência foi realizada na ALMG, junto ao acampamento dos atingidos por barragens

índices de violência contra as 
mulheres, os estupros e a gra-
videz indesejada”, ressaltou.

Bernadete Esperança 
Monteiro, coordenadora da 
Marcha Mundial de Mulhe-
res, reforçou a afirmação de 
que o modelo energético gera 
violência, prostituição, perda 
dos territórios, das relações 
de vizinhança e de familiari-
dade. “É um modelo centrado 
na figura do masculino e vol-
tado para o lucro”, denunciou.

são, deputado Cristiano Sil-
veira (PT), também destacou 
a aprovação do parecer, na 
CCJ, sobre o projeto do gover-
nador. “É um pequeno, mas 
importante passo em benefí-
cio dessas pessoas”, afirmou. 

A coordenadora estadual 
do MAB, Aline Ruas, destacou 
que as mulheres são especial-
mente afetadas pelo modelo 
energético adotado no País. 
“Nos processos de construção 
de barragens, aumentam os 

dor Fernando Pimentel, que 
institui a Política Estadual dos 
Atingidos por Barragens e ou-
tros Empreendimentos (leia 
abaixo). O autor do requeri-
mento de audiência, deputa-
do Rogério Correia (PT), disse 
que a aprovação do parecer 
é motivo de comemoração. 
“Enquanto isso, o governo 
Temer perdoa a dívida dos 
ruralistas: mais de R$ 11,6 bi-
lhões”, criticou. 

O presidente da comis-

O aumento da violência con-
tra as mulheres, a perda de 
seus territórios, das relações 
parentais e de solidariedade 
e do direito de ir e vir figuram 
como alguns dos problemas 
que afetam a população femi-
nina nas comunidades atingi-
das por barragens. A denúncia 
marcou a audiência pública 
da Comissão de Direitos Hu-
manos ontem, no Espaço De-
mocrático José Aparecido de 
Oliveira, onde o Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB) realiza acampamento 
desde segunda-feira (14).

As mulheres presentes à 
audiência criticaram também 
as mudanças nas legislações 
trabalhista e previdenciária 
em curso no âmbito federal, 
denunciando que as propos-
tas retiram direitos históricos 
dos trabalhadores e de suas 
famílias e atingem maciça-
mente as mulheres. Da mes-
ma forma, deputados, convi-
dadas e demais participantes 
condenaram o perdão da dí-
vida de latifundiários por par-
te do governo federal.

A reunião ocorreu no 
mesmo dia em que a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) deu parecer pela cons-
titucionalidade do Projeto de 
Lei (PL) 3.312/16, do governa-
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Comunidade de pescadores do Norte
de Minas quer demarcação de terras

Comissão vai a protesto contra leilão
Parcial à Proposição de Lei 
23.563, que institui o Plano 
Estadual de Cultura, será pre-
sidida pelo deputado Duarte 
Bechir, com Dilzon Melo (PTB) 
como vice. O relator ainda 
não foi designado. O depu-
tado Durval Ângelo (PT) será 
presidente e relator da Comis-
são do Veto Total à Proposição 
de Lei 23.478, que trata de 
anistia a servidores grevistas 
da educação. O vice será o de-
putado Fábio Cherem (PSD).

-tratos sofridos por uma crian-
ça com transtorno do espec-
tro autista em escola de Belo 
Horizonte. O pedido é do de-
putado Duarte Bechir (PSD).

O fim do programa Far-
mácia Popular será tema de 
reunião da Comissão de Saú-
de, conforme requerimen-
to do deputado Fred Costa 
(PEN) aprovado ontem.
Vetos – Duas comissões de 
veto elegeram presidentes 
e vices. A Comissão do Veto 

requerimento é do deputado 
Rogério Correia (PT).
Mulheres – Outras comissões 
aprovaram requerimentos. A 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres vai debater, entre 
outras coisas, os assédios mo-
ral e sexual nas instituições pú-
blicas, a requerimento da de-
putada Marília Campos (PT).

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência aprovou audiên-
cia sobre denúncia de maus- 

A Comissão de Minas e Energia 
aprovou ontem requerimento 
de visita à Usina Hidrelétrica 
de Miranda, em Indianópolis, 
no Triângulo Mineiro, a qual 
foi agendada para amanhã, 
a partir das 13h30. Os parla-
mentares vão participar de 
protesto contra a intenção 
do governo federal de leiloar 
essa e outras três usinas – as 
de São Simão, Jaguara e Volta 
Grande –, todas atualmente 
sob concessão da Cemig. O 

Renegociação de dívida passa na FFO
O projeto é amparado 

pelo art. 2º da Lei Comple-
mentar Federal 156, de 2016. 
Segundo o parecer, serão 
renegociados contratos de 
financiamento que totalizam 
R$ 1,29 bilhão.

ses (PV), que também presi-
de a comissão, opinou pela 
aprovação na forma original. 
Com isso, a proposição, que 
tramita em regime de urgên-
cia, pode ser analisada pelo 
Plenário em 1º turno.

gociar operações de crédito 
firmadas com recursos do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES).

O relator da proposição 
na FFO, deputado Tiago Ulis-

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) deu ontem parecer de 
1º turno favorável ao Projeto 
de Lei (PL) 4.468/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que permite ao Estado rene-

Clarissa Barçante

Deputados e outros participantes da reunião defenderam permanência de pescadores no território

zer a demarcação.
No fim da reunião, os de-

putados Rogério Correia (PT), 
autor do requerimento de 
audiência, e Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão, 
apresentaram requerimentos 
com pedidos de providências. 
Eles defenderam a perma-
nência das famílias no local.

nador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça de Conflitos Agrá-
rios, Afonso Henrique Teixei-
ra, e por outros participantes 
da reunião. O representante 
da Secretaria do Patrimônio 
da União em Minas Gerais, 
José Osmar Lins, afirmou 
que o órgão trabalha para fa-

entanto, teria tornado a limi-
nar sem efeito.

A demarcação das terras 
foi defendida pela coordena-
dora do Conselho Pastoral de 
Pescadores de Minas Gerais 
e Espírito Santo, Neusa Fran-
cisca do Nascimento, pela 
defensora pública Ana Cláu-
dia Alexandre, pelo coorde-

Participantes de audiência pú-
blica realizada ontem pela Co-
missão de Direitos Humanos 
defenderam a demarcação 
das terras onde vive a comu-
nidade tradicional pesqueira e 
vazanteira de Canabrava, em 
Buritizeiro (Norte de Minas). 
Na reunião, foram discutidas 
as consequências de um aten-
tado sofrido pelos integrantes 
da comunidade, em 20 de ju-
lho deste ano. Segundo eles, 
homens armados destruíram 
bens e ameaçaram os pesca-
dores, dois dias após a Polícia 
Militar (PM) tentar retirá-los 
do território por causa de uma 
ação de reintegração de pos-
se. A comunidade aponta um 
fazendeiro como responsável 
pelo atentado.

Edmar Gomes da Silva, 
representante da comuni-
dade de Canabrava, questio-
nou a ação de reintegração 
de posse, uma vez que ela te-
ria sido suspensa por liminar. 
Uma nova decisão judicial, no 

COMISSÕES
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Fórum Regional 
A realização do Fórum Regio-
nal de Governo na cidade de 
Passos (Sul), na quinta-feira 
(10), foi criticada pelo depu-
tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) em seu pronunciamen-
to. Segundo ele, o governador 
Fernando Pimentel levou seu 
aparato de governo à cidade, 
mas não anunciou nenhum 
benefício para a região. “Dois 

anos e meio de administração 
e nada executado ou inaugura-
do. Estou impressionado com 
o quanto esse governo é des-
qualificado”, afirmou. Ainda 
de acordo com Antonio Carlos 
Arantes, a região contribui ex-
pressivamente para a econo-
mia do Estado, mas a unidade 
da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) instalada 
no município sofre com a falta 

de recursos, as farmácias es-
tão sem medicamentos e até 
mesmo as pequenas cirurgias 
realizadas por meio do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) dei-
xaram de ser autorizadas. Em 
aparte, o deputado João Leite 
(PSDB) concordou com o cole-
ga, enquanto o deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB) pediu 
atenção do governo à Rodovia 
MG-290.

Usinas da Cemig 1
Deputados estaduais e fede-
rais, além dos senadores mi-
neiros, estão unidos em prol 
da Cemig, de acordo com o 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB). O parlamentar frisou 
que, independentemente de 
questões partidárias, todos 
estão mobilizados contra a 
intenção do governo federal 
de leiloar usinas hidrelétricas 

atualmente sob concessão 
da empresa mineira. A venda 
das unidades poderá resultar 
em aumento das contas de 
luz para os consumidores, 
além de prejudicar a Cemig. 
O deputado relatou reunião 
com o presidente Michel Te-
mer, na qual os senadores 
mineiros teriam apresentado 
uma contraproposta da em-
presa no que diz respeito ao 

leilão. “Se o governo aceitar, 
todos serão beneficiados, es-
pecialmente o povo mineiro”, 
declarou Gustavo Valada-
res. O parlamentar criticou, 
ainda, a medida provisória, 
editada pela então presiden-
ta Dilma Rousseff, que teria 
dado origem ao problema, 
em sua opinião. “Estamos 
correndo um risco desneces-
sário”, disse.

Barragens
O Projeto de Lei (PL) 3.312/16, 
de autoria do governador 
Fernando Pimentel e que 
institui a Política Estadual 
dos Atingidos por Barragens 
e outros Empreendimentos 
(Peabe), foi tema do pro-
nunciamento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 
O parlamentar afirmou que 
é o autor do projeto mais 

antigo sobre o assunto na 
atual legislatura, tendo em 
vista que, em 2015, ele de-
sarquivou o PL 2.528/15, o 
qual dispõe sobre a assis-
tência social às populações 
de áreas inundadas por re-
servatórios. Por isso, Sargen-
to Rodrigues questionou o 
motivo de a proposição de 
autoria do governador não 
ter sido anexada à que ele 

já havia apresentado. “Meu 
projeto mofou na Comissão 
de Constituição e Justiça por 
dois anos, e agora acontece 
isso. Por que minha proposi-
ção foi anexada à dele? Já te-
mos uma faixa muito estreita 
para legislar, essa aberração 
tem de ser desfeita. Os legis-
ladores genuínos somos nós, 
não o governador”, salientou 
o deputado.

Educação
A situação das escolas esta-
duais no município de Ma-
xacalis, no Vale do Mucuri, 
foi tema do discurso do de-
putado João Leite  (PSDB), 
na Reunião Ordinária de Ple-
nário. Ele leu trechos de re-
portagem do jornal O Tempo, 
publicada na segunda-feira 
(14), segundo a qual os es-
tudantes levam cobertores 

para as salas de aula, pois, 
na Escola Estadual José de 
Alencar, as vidraças estão 
quebradas e o frio prejudica 
o aprendizado das crianças 
do turno da manhã e dos alu-
nos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), à noite. Em 
aparte, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) afirmou 
que a situação da educação 
no Estado é precária e que 

os recursos demoram até um 
ano para chegar às escolas, 
o que estaria deixando os 
diretores dessas instituições 
desesperados. Também em 
aparte, o deputado Fabiano 
Tolentino (PPS) denunciou a 
Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais (Copasa) 
por despejo irregular de es-
goto no Rio Itapecerica, em 
 Divinópolis.

Usinas da Cemig 2
Não é a primeira vez que os 
mineiros se unem a favor da 
Cemig, lembrou o deputado 
André Quintão (PT). Ele des-
tacou que defender a compa-
nhia é preservar os interesses 
de todos os mineiros e tam-
bém o direito dos consumido-
res. “Na época de Itamar Fran-
co (então governador), muitas 
lideranças de diversos parti-

dos abraçaram essa bandeira. 
Que bom que senadores e de-
mais parlamentares do PSDB 
estão do nosso lado. A vitória 
é do cidadão, não do partido 
A, B ou C”, declarou André 
Quintão. Sobre o Fórum Re-
gional realizado em Passos, 
o deputado refutou que o 
governador Fernando Pimen-
tel não tenha anunciado be-
nefícios para o Sul de Minas, 

citando ações do governo nas 
áreas de educação, infraestru-
tura e transportes, divulgadas 
na ocasião, a partir de deman-
das apresentadas em fóruns 
anteriores. “Essa é uma forma 
inovadora de governar, mais 
próxima da população. Deve-
ríamos fortalecê-la, pois está 
sendo bem-sucedida. Mas sei 
que nem todo mundo gosta 
desse método”, afirmou.
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 

e votar proposições que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 932/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que al-
tera a Lei 18.721, de 2010, a qual dispõe sobre o fornecimento de infor-
mações por concessionária de telefonia para fins de segurança pública

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Assembleia do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de  Oliveira) 

– cessão de espaço
14h30

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

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – de-
bater, com a presença de convidados, a leishmaniose animal. Requeri-
mento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 21 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 Segurança Pública (Plenarinho III) – mesma pauta da reu-
nião das 10h30

15h40
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.450/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui o 
Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a 
Política Estadual de Cultura Viva

17 horas
• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a situação do setor de energia elétrica no Brasil. Requeri-
mento: deputado Rogério Correia

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Sindetur. Requerimento: 

deputado Fred Costa
20 horas

• Conspiração dos poetas, com Tavinho Moura e Beto Lopes (Teatro) – 
show em comemoração dos 25 anos do Teatro da Assembleia, com par-
ticipação de Bárbara Barcelos

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 Fáti-
ma Chagas 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 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Votação em 
turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que concede 
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Patentes 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (28/6) – Debate sobre o PL 

que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de 
barragens de rejeitos no Estado

 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 
Gerais do século XIX, com Haruf Espíndola

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 
Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 6h30 Memória e Poder – Religioso dom Serafim Fernandes de Araújo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Remédios para emagrecer 
 9h Minas é Muitas – Itajubá 
 9h45 Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 13h  Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 
Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Religioso dom Serafim Fernandes de Araújo 
 19h Assembleia Notícia/Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem 

aos 30 anos do Sindetur 
 19h30 Panorama – Remédios para emagrecer 
 20h Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 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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