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Decreto do Executivo recebe críticas
Apesar de o Executivo já ter 
regulamentado o combate 
ao assédio moral, por meio 
do Decreto 46.060, de 2012, 
essa norma não escapou de 
críticas. A secretária adjunta 
de Estado da Casa Civil e Re-
lações Institucionais, Mariah 
Ferreira, reclamou do fato de 
o decreto exigir a autorização 
expressa do ofendido para 
atuação do sindicato nos ca-

sos relatados. Ela também 
considera que as regras não 
garantem o sigilo dos casos e 
o anonimato das vítimas.

Letícia Silva Palma, inte-
grante do Coletivo Jacintas, 
disse que falta capacitação 
para os servidores que inte-
gram as comissões formadas 
para analisar as denúncias.

O coordenador-geral do 
Sindicato dos Servidores do Mi-

nistério Público, Eduardo Maia, 
frisou que de nada adianta 
uma normatização perfeita, se 
não houver uma conscientiza-
ção dos servidores.

A delegada-chefe da Di-
visão Especializada de Aten-
dimento à Mulher, ao Ido-
so e à Pessoa com Deficiên-
cia da Polícia Civil, Danúbia 
Quadros, ressaltou a impor-
tância da denúncia, tanto no 

caso do assédio moral quan-
to do sexual. 
Requerimentos – No fim da 
reunião, foi aprovado o envio 
de ofícios a diversas institui-
ções do Estado, questionan-
do se elas vêm observando 
a Lei Complementar 116. Re-
ceberão a correspondência o 
Ministério Público, a Defen-
soria Pública, o BDMG, a Co-
pasa e a Cemig.

Deputadas e servidoras pedem que lei
contra assédio moral seja regulamentada
Apesar de estar em vigor em 
Minas Gerais a Lei Comple-
mentar 116, de 2011, que 
estabelece mecanismos pa-
ra prevenção e punição do 
assédio moral na adminis-
tração pública estadual, a 
norma ainda não foi regula-
mentada em diversas insti-
tuições. A cobrança por essa 
regulamentação marcou os 
pronunciamentos da maioria 
dos participantes de audiên-
cia pública realizada ontem 
pela Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres.

Logo no início, a presi-
dente da comissão, deputada 
Marília Campos (PT), ressal-
tou que a regulamentação da 
lei complementar já ocorreu 
nos Poderes Executivo e Judi-
ciário, mas ainda precisa ser 
feita no Legislativo, no Minis-
tério Público e na Defenso-
ria Pública. A deputada Gei-
sa Teixeira (PT) lembrou que 
o assédio moral, ainda que 
muito frequente, permanece 
velado na maioria das vezes, 
em razão do medo que os as-
sediados têm de retaliações. 

A preocupação da comis-
são com o assédio moral, se-
gundo a deputada Marília Cam-
pos, se explica em função de as 
mulheres serem as mais vulne-
ráveis a esse tipo de agressão.

Sua fala foi reforçada por 
dados apresentados pela ser-

vidora Ana Paola Amorim, 
do Coletivo de Mulheres da 
 ALMG. Segundo ela, levan-
tamentos realizados nos Es-
tados Unidos mostram que, 
em 90% dos casos de assédio 
moral, as agressões partem 
de homens contra mulheres. 

A regulamentação da Lei 
Complementar 116 na As-
sembleia Legislativa foi uma 
das reivindicações apresen-
tadas pela servidora Gra-
zielle Mendes, uma das re-
presentantes dos servido-
res efetivos na Câmara de 

Recursos Administrativos de 
Pessoal da ALMG. 

A assessora institucional 
da Defensoria Pública, Cibe-
le Lopes, destacou a necessi-
dade de se aperfeiçoar a le-
gislação no que se refere não 
apenas ao assédio moral, 
mas também ao assédio se-
xual e ao estupro.

A coordenadora-geral do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Instituições Federais de 
Ensino (Sindifes), Cristina Del 
Papa, relatou a experiência 
da UFMG e de outras univer-

sidade federais. Ela afirmou 
que a conscientização ain-
da é necessária, pois há mui-
ta confusão sobre o que é as-
sédio moral, algo que pres-
supõe a prática reiterada de 
procedimentos e palavras 
que submetem o trabalhador 
a uma situação humilhante.

Segundo Cristina, a expe-
riência da UFMG mostra que 
o engajamento das direções 
dos órgãos públicos e institui-
ções na luta contra o assédio é 
fundamental para inibir agres-
sões por parte das chefias.

Comissão Extraordinária das Mulheres debateu os assédios moral e sexual nas instituições públicas

Willian Dias
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Projeto sobre manutenção de rodovias 
está pronto para análise do Plenário

A Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas aprovou ontem parecer 
de 1º turno favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 665/15, que 
dispõe sobre a autorização 
dos órgãos ambientais para 
intervenções destinadas à 
realização de melhorias em 
rodovias. A proposição, de 
autoria do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), agora 
está pronta para ir a Plenário.

O projeto visa permi-
tir que os responsáveis pela 
operação e manutenção das 
rodovias estaduais possam 
realizar, nos limites de suas 
faixas de domínio e indepen-
dentemente de autorização 
dos órgãos competentes, su-
pressão de vegetação, poda 
de árvores, estabilização de 
taludes, limpeza e reparo de 
sistemas de drenagem, sinali-
zação horizontal e vertical, re-

capeamento, pavimentação e 
implantação de acostamento.

O relator, deputado Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB), 
opinou pela aprovação da 
matéria na forma do substi-
tutivo nº 2, da Comissão de 
Meio Ambiente. Esse novo 
texto aperfeiçoa a redação 
original para compatibilizar 
as intervenções nas estradas 
com as diretrizes da legisla-
ção florestal.

Assim, o substitutivo esta-
belece parâmetros específicos 
para os cuidados com as estra-
das estaduais e as rodovias fe-
derais cuja manutenção tenha 
sido delegada ao Estado. O tex-
to libera a realização de traba-
lhos de rotina nessas vias, co-
mo podas de árvores e reca-
peamento, mas cria regras para 
intervenções que possam com-
prometer o patrimônio históri-
co, turístico ou espeleológico.

Com isso, passam a de-
pender de autorização espe-
cífica as intervenções realiza-
das em unidades de conser-
vação integral, áreas de re-
serva legal e de preservação 
permanente.

O substitutivo nº 2 tam-

bém deixa claro que deverão 
ser adotados os cuidados ne-
cessários para evitar proces-
sos erosivos, rupturas de talu-
des, assoreamento, interrup-
ção de drenagens naturais e 
outras situações que possam 
acarretar danos ambientais.

Clarissa Barçante

Comissão de Transporte deu parecer favorável à matéria

Proposição estimula pena alternativa
A Comissão de Segurança 
Pública deu ontem parecer 
de 2º turno favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 3.988/17, do 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), que dispõe sobre 
a criação de vagas no siste-
ma penitenciário do Estado e 
prevê incentivo à adoção de 
métodos alternativos de cum-
primento de pena. A propo-
sição agora está pronta para 
ser apreciada pelo Plenário. O 
relator, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), opinou pela aprova-
ção na forma do vencido.

O texto aprovado prevê 
que o Poder Executivo aplica-
rá no mínimo 20% dos recur-
sos orçamentários destinados à 
criação de novas vagas no siste-
ma prisional para a construção 
de novas unidades e para a am-
pliação de unidades administra-
das pelas Associações de Prote-
ção e Assistência aos Condena-
dos (Apacs). Segundo levanta-
mento do Tribunal de Justiça, a 
reincidência entre os egressos 
de unidades Apac gira em tor-
no de 15%, contra 70% entre os 
oriundos do sistema comum.

Guilherme Bergamini

Projeto de lei foi analisado pela Comissão de Segurança Pública

PL trata de diploma para inadimplentes
O Projeto de Lei 774/15, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), que assegura aos alu-
nos inadimplentes o direito 
de participar de formaturas 
e receber o diploma, recebeu 
ontem parecer favorável da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. O relator, de-

putado Thiago Cota  (PMDB), 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), com a emenda 
nº 1, que apresentou.

O texto original determi-
na que as instituições parti-
culares de ensino liberem o 

certificado de conclusão de 
curso e a participação nas ce-
rimônias de formatura para 
alunos que não conseguiram 
quitar suas dívidas. Para isso, 
determina que os pais dos 
alunos em débito assumam 
o compromisso de fazer um 
acordo com as instituições. 

O substitutivo nº 1 exclui es-
se dispositivo porque, segun-
do o relator, não se pode im-
por a prática de um ato que 
é, por natureza, bilateral. 

A emenda esclarece que 
as regras valem para as insti-
tuições privadas do Sistema 
Estadual de Ensino. 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães 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 
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 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 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 concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Mudança nas zonas eleitorais preocupa
parlamentares e será tema de audiência

A Resolução 23.520/17, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
que estabelece diretrizes pa-
ra a extinção e o remaneja-
mento de zonas eleitorais no 
interior do Estado, é motivo 
de preocupação para alguns 
parlamentares. Em reunião 
realizada ontem, a Comissão 
de Assuntos Municipais e 
Regionalização aprovou dois 
requerimentos de audiência 
pública sobre o assunto.

Um dos requerimentos 
é assinado pelo deputado 
Duarte Bechir (PSD) e o outro 
pelo deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB). Em sua jus-
tificativa, Dalmo Ribeiro Sil-
va explica que a exigência de 
quórum para a instalação de 
zonas eleitorais, levando-se 
em conta a extensão territo-
rial e a densidade populacio-
nal, causará a extinção de vá-
rias zonas, reduzindo o aten-
dimento à população.

“O eleitor terá que se 
deslocar para lugares mais 
distantes para votar e mes-
mo realizar serviços relacio-
nados a essa esfera do Judi-

ciário”, observa o parlamen-
tar. Para ele, outro agravan-
te é que a redução do nú-
mero de unidades da Justiça 
Eleitoral dificultará o com-

bate à corrupção, devido à 
diminuição do número de 
juízes, em especial nas loca-
lidades mais afastadas dos 
grandes centros.

Comissão de Assuntos Municipais aprovou discussão sobre resolução do TSE que altera zonas eleitorais

Daniel Protzner

COMISSÕES

Concessões de ferrovias serão discutidas
Outras comissões se reuni-
ram ontem para aprovar re-
querimentos. A renovação 
das concessões ferroviárias 
no Estado será tema de au-
diência pública conjunta de 
três comissões: a de Desen-
volvimento Econômico, de 
Cultura e de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas. 
Requerimento nesse sentido, 
de autoria dos deputados Ro-
berto Andrade (PSB) e João 
Leite (PSDB), foi aprovado 
ontem na Comissão de De-
senvolvimento Econômico.

Na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, a pedido dos 
deputados Duarte Bechir 
(PSD), Arnaldo Silva (PR) e 
Nozinho (PDT), será debati-
da a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de 
trabalho. Duarte Bechir so-
licitou, ainda, reunião para 
discutir o orçamento do Es-
tado destinado à pessoa 
com deficiência, no âmbito 
da revisão do Plano Pluria-
nual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019.

Outros requerimentos 
aprovados pela comissão pre-
veem visitas ao Instituto Pes-
talozzi e à Assistência ao Me-
nor Especializada (AME), em 
Belo Horizonte.

Na Comissão de Participa-
ção Popular, foi aprovado re-
querimento de audiência pú-
blica para discutir a atuação 
da Patrulha de Prevenção à 
Violência Doméstica (PPVD). 
O autor é o deputado Doutor 
Jean Freire (PT), presidente da 
comissão. Também foi aprova-
do requerimento do mesmo 

deputado para a realização de 
audiência sobre o Projeto de 
Lei 4.126/17, de sua autoria, 
que trata da inclusão obriga-
tória do mel de abelha na me-
renda nas escolas estaduais. 
Indicação – A Comissão Espe-
cial de Indicação de Marcelo 
Siqueira para o Cargo de Pre-
sidente da Fundação Ezequiel 
Dias (Funed) elegeu, ontem, 
seu presidente e seu vice-
-presidente. O deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) vai diri-
gir os trabalhos, e o deputado 
Duarte Bechir (PSD) será o vice.
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ACONTECE HOJE

8 a 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geome-

trismo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das 
fotógrafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

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

missão
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 1º ano do ensino médio do Colé-

gio Edna Roriz, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o estado de greve dos servidores da Junta Comercial. 
Requerimento: deputado Cristiano Silveira

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

cutir e votar parecer sobre o PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João 
Leite, que torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização 
nas salas de aula

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

pareceres sobre 33 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.376/15 (1º turno), do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre 
a proibição de caminhões e carretas circularem em perímetro urbano de 
rodovias estaduais servidas por passarelas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.676/16 (1º turno), da Co-
missão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental e a fiscalização de barragens no Estado
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano da Escola Municipal Sócra-

tes Mariani Bittencourt, de Contagem
14h30

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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.115/17 (1º turno), do deputado Inácio Franco, que autoriza o Poder 
Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Paineiras

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

pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.029/17 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que institui a Zona 
da Mata como Polo Agroecológico e de Produção Orgânica 

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

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 3.320/16 (1º turno), do deputado Léo 
Portela, que determina que açougues e supermercados informem sobre 
seus produtos e fornecedores

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Município e a política de mobilidade 
urbana, com Eduardo Fernandes Silva

 1h Panorama – Crise dos imóveis no Brasil
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (21/6) – Debate a prestação de 

serviço de transporte de passageiros entre Esmeraldas e Belo 
Horizonte 

 4h25 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 
Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h Compactos de comissões
 6h30 Via Justiça – Escolas da Magistratura
 7h Zás  
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Ódio racial
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de comissões
 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 – Ódio racial
 20h Palestra – Política e Desenvolvimento Institucional do 

Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro

 21h Assembleia Debate (reprise) – Leilão das usinas da Cemig
 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 (cont.)
Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 

Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
1º turno (urgência)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno


