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Aprovadas propostas do Parlamento Jovem
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem pa-
receres favoráveis a cinco 
propostas de ação legisla-
tiva (PLEs) originárias das 
plenárias finais do Parla-
mento Jovem de Minas em 
2015 e 2016. As PLEs são 
proposições de autoria po-

pular que tramitam em tur-
no único e dispensam apre-
ciação do Plenário, mas os 
requerimentos ainda serão 
aprovados pelas comissões 
temáticas.

As PLEs 72/16, 73/16 e 
74/16 dizem respeito à edi-
ção de 2015 do Parlamen-

to Jovem, que teve como te-
ma “Segurança pública e di-
reitos humanos”. As PLEs 
76/16 e 77/16 são da edição 
de 2016, com o tema “Mobi-
lidade urbana”.

As três primeiras pro-
postas preveem discussões 
sobre cidadania nas esco-

las, medidas de proteção 
das orientações sexuais mi-
noritárias e ampliação do 
projeto de vigilância virtual 
Olho Vivo, entre outras coi-
sas. As outras duas tratam, 
por exemplo, da privatiza-
ção de estradas e da cons-
trução de ciclovias.

Cortes orçamentários ameaçam serviços
de universidades e institutos federais

Os cortes nos orçamentos 
de universidades e institutos 
federais de educação foram 
alvos de crítica dos convida-
dos da audiência que a Co-
missão de Educação, Ciência 
e Tecnologia realizou ontem, 
para debater a crise nessas 
instituições em Minas Gerais. 
A reunião foi solicitada pelos 
deputados Rogério Correia, 
Doutor Jean Freire e Cristiano 
Silveira, todos do PT.

Presidente da Frente Na-
cional pela Valorização das Uni-
versidades Federais, a deputa-
da federal Margarida Salomão 
(PT-MG) afirmou que, em Mi-
nas, 95 municípios hospedam 
cursos de universidades fede-
rais e que grande parte desse 
avanço se deu durante o go-
verno do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (2003-2010), 
quando o ensino superior se 
espalhou pelas pequenas cida-
des. “Isso é desenvolvimento 
estratégico. É assim que se faz 
nos grandes países do mundo”, 
declarou a deputada.

O vice-reitor da Uni-
versidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri 
 (UFVJM), Cláudio Eduardo Ro-
drigues, disse que a redução de 
recursos está comprometen-
do o atendimento aos alunos. 
“Em 2017, a previsão era de in-
vestimentos de R$ 18 milhões, 
mas foram bloqueados quase 
R$ 13 milhões”, informou.

O vice-reitor do Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Minas Gerais 
(IFMG), Carlos Bernardes Ro-
sa Júnior, enfatizou que as ins-
tituições federais têm alcan-
çado notas excelentes no Pro-
grama Internacional de Ava-
liação de Estudantes (Pisa), 
que analisa a qualidade do en-
sino fundamental. De acordo 
com ele, no entanto, isso po-
de retroceder se os cortes or-
çamentários forem mantidos.

Para a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
em Minas (CUT-MG), Beatriz 
Cerqueira, o governo federal 
estrangula as universidades e 

os institutos federais a fim de 
privatizá-los.

A coordenadora -geral do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Instituições Federais de 
Ensino Superior  (Sindifes), 
Cristina del Papa, divulgou 
a realização de passeata em 
defesa do serviço público, 
amanhã, a partir das 14 ho-
ras, na Praça Afonso Arinos, 
em Belo Horizonte.

O deputado Rogério Cor-
reia qualificou os cortes or-
çamentários previstos pa-
ra 2018 como “o desmanche 
do Brasil”. No ensino supe-
rior, o orçamento de 2015 foi 
de R$ 13 bilhões e, em 2018, 

deve ser reduzido para R$ 5,9 
bilhões, segundo o deputado.

O deputado Doutor Jean 
Freire defendeu que, dian-
te do desmonte das políticas 
públicas no País, é necessário 
somar forças.

Os representantes de en-
tidades estudantis presentes, 
como Késsia Cristina de Paula, 
presidente da União Colegial 
de Minas Gerais, criticaram o 
governo federal por cortar re-
cursos para os setores de edu-
cação, ciência e tecnologia jus-
tamente em um momento de 
crise, em que se faz necessá-
ria a busca por novas soluções 
para os problemas do País.

Crise nas universidades federais mineiras pautou reunião realizada ontem pela Comissão de Educação

Sarah Torres
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Atletas reivindicam direito de competir

A proibição dos atletas não 
filiados à Federação de Tae-
kwondo do Estado de Minas 
Gerais de disputar campeo-
natos nacionais e internacio-
nais foi discutida ontem, em 
audiência da Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude. 
Representantes do esporte 
presentes à reunião relata-
ram a existência de diversas 
entidades representativas do 
esporte, mas a Confederação 
Brasileira de Taekwondo não 
estaria reconhecendo o di-

reito de competir dos atletas 
não filiados à entidade consi-
derada oficial, que também 
concentra os recursos públi-
cos destinados à modalidade.

O diretor administrati-
vo da Federação Mineira de 
Taekwondo, Santiago Sam-
paio, disse que a Lei Pelé é 
clara ao dizer que os atletas 
têm liberdade de fazer parte 
da entidade que desejarem.

“Nossos melhores atletas 
estão indo para outros esta-
dos para poder disputar com-

petições”, lamentou o presi-
dente de outra entidade, a 
Federação de Taekwondo de 
Minas Gerais, Lécio Mizael.

Já o presidente da Fede-
ração Mineira de Taekwon-
do, Marco Maciel Carvalho, 
ressaltou que a entidade é 
mais antiga que a atualmente 
considerada oficial e pediu o 
apoio dos deputados no sen-
tido de que uma atitude se-
ja tomada a favor dos atletas. 
Também participaram repre-
sentantes da Liga Mineira de 
Taekwondo e da Liga Despor-
tiva de Taekwondo do Estado.

O vereador de Belo Ho-
rizonte Juliano Lopes lamen-
tou a ausência na reunião de 
representantes da Secretaria 
de Estado de Esportes e de 
Chang Seon Lim, presidente 
da Federação de  Taekwondo 
do Estado de Minas Gerais 
há 18 anos. “Onde está o re-
presentante dessa entidade 
de direito privado que rece-
be recursos públicos e cujas 
ações estão levando nossos 
atletas a irem para outros es-

tados?”, questionou.
Atletas, mestres e pais de 

alunos relataram perseguição 
e pressão por parte da enti-
dade considerada oficial.

Também houve reclama-
ções de fiscalização indevi-
da por parte dos Conselhos 
Federal e Estadual de Educa-
ção Física, que, segundo o au-
tor do requerimento de au-
diência, deputado João Lei-
te (PSDB), não são os órgãos 
adequados para essa finalida-
de. Também autor do reque-
rimento, o deputado Missio-
nário Marcio Santiago (PR) 
frisou a urgência de se resol-
ver a situação para manter os 
atletas em Minas. Os deputa-
dos Anselmo José Domingos 
(PTC) e Ulysses Gomes (PT) 
reforçaram a necessidade de 
se focar no bem-estar dos 
atletas e não em questões po-
líticas. Ao final, os deputados 
aprovaram requerimento de 
visita à Confederação Brasi-
leira de Taekwondo, no Rio de 
Janeiro, para entregar as no-
tas taquigráficas da reunião.

MINAS E ENERGIA

COMISSÕES

Frente Mineira em Defesa da Cemig 
anuncia medidas jurídicas contra leilão

A Frente Mineira em Defesa 
da Cemig anunciou ontem que 
medidas judiciais serão toma-
das para tentar evitar o leilão 
de quatro usinas hidrelétricas 
sob concessão da empresa. 
Entre outras coisas, entidades 
diversas vão se mobilizar para 
apresentar ações populares 
contra o leilão. Além disso, o 
Ministério Público Estadual 
deverá entrar com ações civis 
públicas nas varas federais, 
para defender o consumidor 
contra possíveis prejuízos com 
a venda das usinas.

Lançada na Assembleia 
em julho, a frente reúne, além 
de parlamentares, represen-
tantes da Cemig, de sindica-
tos patronais e de trabalha-
dores e de movimentos so-

ciais. Eles contestam a inten-
ção do governo federal de lei-
loar as Usinas de Jaguara, São 
Simão, Miranda e Volta Gran-
de, para fazer caixa e reduzir 
o déficit da União. A empresa 
mineira alega que os contra-
tos de concessão das três pri-
meiras usinas preveem reno-
vação automática.

A reunião de ontem, na 
 Cemig, foi convocada em função 
de decisão do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) que suspen-
de qualquer negociação entre a 
União e a empresa. “É algo ab-
surdo não permitir sequer que 
a Cemig possa negociar”, decla-
rou o deputado Rogério Correia 
(PT), coordenador da frente.

Em entrevista, ele co-
mentou a notícia de que a Va-

le poderia vir a se associar à 
Cemig para viabilizar a par-
ticipação da estatal mineira 
no leilão. “Essa hipótese não 
é considerada no momen-
to, pois o que se quer agora é 

que o leilão não seja realiza-
do”, disse Rogério Correia.

Participaram da reunião 
os deputados Geraldo Pimen-
ta e Celinho do Sinttrocel, 
ambos do PCdoB.

Ricardo Barbosa

Daniel Protzner

Integrantes da Frente realizaram reunião na Cemig 

Situação dos praticantes de taekwondo foi tema de audiência
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Empresas pedem ação efetiva e nova
legislação contra o roubo de cargas

O diretor técnico da Federa-
ção das Empresas de Trans-
porte de Cargas (Fetcemg), 
Luciano Medrado, afirmou 
ontem aos deputados da Co-
missão de Segurança Públi-
ca  que o Estado é o terceiro 
em casos de furto e roubo de 
cargas, o que representa 10% 
das incidências desse crime 
em todo o País. Os dados fo-
ram divulgados em audiência 
pública realizada a pedido do 
presidente da comissão, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), e do deputado Felipe 
Attiê (PTB), para debater es-
pecificamente o roubo de car-
gas de medicamentos. Segun-
do Medrado, os remédios são 
o terceiro item mais roubado. 

O representante da 
 Fetcemg reclamou que o pro-
blema não recebe a devida 
atenção das autoridades. “De 
janeiro a agosto deste ano, fo-
ram 31 casos em Minas. O nú-
mero, no entanto, não tem ba-
se científica porque as polícias 
têm dificuldade em efetuar o 
registro real”, lamentou. Além 
disso, conforme ele, a Polícia 
Civil não consegue manter os 
ladrões de cargas presos, já que 
o crime é considerado brando. 
“É preciso dar prioridade ao te-
ma, além da integração das po-
lícias e da sensibilização da so-
ciedade”, declarou Medrado.

O assessor de Segurança 
da Fetcemg, Ivanildo Santos, 
disse que até 15% da receita 
das empresas são direcionados 
à segurança e que, por muito 
se falar no Rio de Janeiro como 
local de maior incidência des-

ses crimes, as quadrilhas esta-
riam migrando para Minas Ge-
rais e Espírito Santo.

A gestora de Risco Cor-
porativo da Profarma Distri-
buidora de Produtos Farma-
cêuticos, Byanca Faria Lima, 
disse que o prejuízo é maior 
em Minas, apesar do nú-
mero de casos ser maior no 
Rio. “Apesar de todo o inves-
timento em tecnologia, as 
quadrilhas parecem estar um 
passo à frente”, lamentou.

O titular da 2ª Delega-
cia Especializada de Repres-
são às Organizações Crimino-
sas, Gustavo de Almeida, re-
conheceu que o problema é 
grave e que os quadros da Po-
lícia Civil estão defasados. Se-
gundo ele, até 2015, a delega-

cia contava com dois delega-
dos e 16 investigadores. Ho-
je, não há nenhum delegado 
titular e são apenas 11 inves-
tigadores. Ele também defen-
deu uma legislação mais rigo-
rosa para esse tipo de crime. 

O subinspetor de polícia 
Wanderson Silva destacou a 
realização de ações de pre-
venção e repressão. “Isso já 
promoveu uma redução de 
45% dos roubos entre julho 
de 2016 e o mesmo mês des-
te ano”, afirmou.
Ausência – O deputado Sar-
gento Rodrigues criticou a au-
sência de representantes da 
Polícia Militar e da Polícia Ro-
doviária Federal, que foram 
convidados mas não compa-
receram à reunião. “Temos 

que tratar com eles a questão 
do roubo de cargas, assim co-
mo a subnotificação dos cri-
mes no Estado”, declarou. 

Para o deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), os nú-
meros do roubo de cargas po-
dem ser piores que os divul-
gados. Os deputados Cabo Jú-
lio (PMDB) e João Leite (PSDB) 
destacaram, ainda, que o rou-
bo de cargas gera queda no PIB 
e na arrecadação de impostos.

O deputado Felipe Attiê 
relatou que o segmento está 
em desespero, pois enfrenta 
quadrilhas especializadas. “Pa-
ra piorar, as seguradoras estão 
resistentes em atender as em-
presas do setor, o que impacta 
diretamente o preço dos remé-
dios para o consumidor”, disse.

Comissão de Segurança Pública realizou audiência para debater o roubo de cargas de medicamentos

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

PL prevê incentivo ao empreendedorismo
Está pronto para ir a Plenário, 
em 2º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 1.397/15, do deputado 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
que institui a Política Estadual 
de Incentivo ao Empreende-
dorismo, ao Desenvolvimen-
to Industrial e às Novas Tec-
nologias. A matéria recebeu 

parecer favorável, ontem, 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. O relator 
e presidente da comissão, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), opinou pela aprovação 
na forma do vencido.
Requerimentos – A comissão 
também aprovou a realização 

de audiência sobre o Programa 
de Revitalização da Indústria Mi-
neral Brasileira, que modificou a 
forma de cálculo da Compensa-
ção Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem). A 
reunião foi requerida pelo de-
putado Duarte Bechir (PSD). 

Outra audiência aprovada 

vai tratar da decisão da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Ge-
rais (Codemig) de não reno-
var a concessão do Parque das 
Águas  ao município de Caxam-
bu (Sul de Minas). O requeri-
mento é do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB).
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Desenho multado
Em seu pronunciamento 
na fase de oradores, o de-
putado Vanderlei Miranda 
(PMDB) comemorou a apli-
cação de uma multa de R$ 2 
milhões ao canal por assina-
tura HBO, pela exibição do 
desenho animado Festa das 
salsichas, sem informar que 
se trata de uma atração pa-
ra o público adulto. O parla-

mentar enfatizou que já ha-
via denunciado na tribuna 
do Plenário da Assembleia 
Legislativa a exibição do 
desenho, que, segundo ele, 
tem conteúdo pornográfico 
e era veiculado em horário 
inadequado. O parlamentar 
celebrou o fato de, após re-
clamações, o canal HBO ter 
alterado a exibição do dese-
nho para depois das 22 ho-

ras. Em aparte, o deputado 
João Leite (PSDB) afirmou 
que o governo federal tirou 
da gaveta um projeto de re-
forma do Código Penal Bra-
sileiro. Ele também defen-
deu a criação de uma frente 
parlamentar para denunciar 
efetivamente atos como o 
do canal televisivo, que, em 
sua opinião, ferem os valo-
res familiares.

Copasa 1
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) fez um pronunciamen-
to em Plenário sobre a falta 
de água na cidade de Mon-
tes Claros (Norte de Minas). 
Ele disse que, nos últimos 60 
dias, tem denunciado o des-
caso com o município por 
parte da Copasa. Segundo 
o parlamentar, a população 
sofre com o racionamento e 

está submetida a um siste-
ma de rodízio de água, que 
deixa alguns bairros até uma 
semana sem abastecimento. 
Entretanto, conforme afir-
mou o deputado, mesmo 
nessa situação a empresa 
aumentou em 11% os valo-
res cobrados pelo serviço. 
Carlos Pimenta ainda criti-
cou a construção de uma 
adutora que visa transpor-

tar água no Rio Picuí para 
atender Montes Claros. De 
acordo com ele, o proje-
to é inviável, pois o rio não 
tem vazão para atender as 
demandas da região. O de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) concordou com o co-
lega e afirmou que a Copa-
sa não tem condições para 
continuar abastecendo as 
cidades de Minas Gerais.

Copasa 2
O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) também ques-
tionou a capacidade de a Co-
pasa abastecer os municípios 
mineiros. “A empresa vem 
definhando em termos admi-
nistrativos e, principalmente, 
tem atuado com desrespeito 
ao cidadão”, declarou o depu-
tado. Ele afirmou que a em-
presa deve repensar seu mo-

delo de gestão, uma vez que 
não está conseguindo atender 
a população adequadamente. 
Segundo Antonio Carlos Aran-
tes, mais de 200 municípios 
mineiros estão com proble-
mas de abastecimento, en-
quanto outras cidades, atendi-
das por empresas diferentes, 
não vivem a mesma situação. 
Em aparte, o deputado Fabia-
no Tolentino (PPS) defendeu a 

instalação de uma comissão 
parlamentar de inquérito (CPI) 
na ALMG para investigar a Co-
pasa. Por fim, Antonio Carlos 
Arantes falou sobre a “ma-
quiagem de dados” na segu-
rança pública de Minas Gerais, 
no que foi complementado 
pelo deputado Cássio Soares 
(PSD), que mencionou a ocor-
rência de explosões de caixas 
eletrônicos no interior.

Críticas ao governo
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) utilizou a fase de 
oradores para fazer diversas 
críticas ao governo de Mi-
nas. Falou sobre o tema da 
falta de abastecimento de 
água, mencionado anterior-
mente por outros dois depu-
tados. Também condenou a 
entrega, pelo governo esta-
dual, da Medalha JK ao go-

vernador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão, inves-
tigado por corrupção. Sar-
gento Rodrigues denunciou, 
ainda, a falta de repasse de 
recursos para comunidades 
terapêuticas e questionou 
o aumento do ICMS sobre 
remédios, material escolar 
e material de construção. 
Segundo o deputado, en-
quanto o Estado passa por 

esses problemas, o governo 
aumentou as despesas com 
“comidas luxuosas” e com 
jatinhos. Em aparte, o depu-
tado Léo Portela (PRB) criti-
cou a realização da exposi-
ção Queer Museu, em Porto 
Alegre (RS), com dinheiro da 
Lei Rouanet. Segundo ele, a 
mostra, que acabou sendo 
cancelada, fazia apologia da 
zoofilia e da pedofilia.

Medidas provisórias
O deputado João Leite  (PSDB) 
mencionou denúncia segun-
do a qual Luiz Inácio Lula da 
Silva, quando presidente da 
República, teria editado me-
didas provisórias para favore-
cer determinados setores. Ele 
afirmou que o governo petista 
favoreceu bancos e monta-
doras, que enriqueceram “às 
custas do sofrimento do po-

vo”, em suas palavras. O depu-
tado condenou a transferên-
cia de uma unidade da monta-
dora Fiat de Minas Gerais para 
Pernambuco, o que teria des-
perdiçando o empenho dos 
ex -governadores Aécio Neves 
e Antonio Anastasia para que 
essa unidade fosse instalada 
em Betim, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte. 
João Leite também criticou 

a paralisação, pelo gover-
no estadual, de programas 
como o Combate à Pobreza 
Rural e o Leite Pela Vida. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) acusou 
o governador Fernando Pi-
mentel de ter enviado um ja-
tinho da polícia para buscar 
o ex-presidente do Uruguai, 
José Mujica, para receber a 
Medalha JK em 2016.
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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)

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-

Na entrega da Medalha JK, governadores
defendem acerto de contas com a União
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), participou 
ontem, em Diamantina (Re-
gião Central), ao lado do gover-
nador Fernando Pimentel, de 
reunião de governadores que 
tratou da compensação aos es-
tados pelas perdas decorren-
tes da Lei Kandir, de 1996, que 
desonerou as exportações. 
Num documento intitulado 
“Carta de Diamantina”, eles de-
fendem um encontro de con-
tas dos estados com a União, 
como forma de negociar uma 
solução capaz de extinguir as 
dívidas de parte a parte.

A reunião foi realiza-
da logo após a cerimônia de 
entrega da Medalha Jusce-
lino Kubitschek. Além de Pi-

mentel, assinaram o manifes-
to os governadores do Acre, 
Tião Viana, do Mato Grosso, 
Pedro Taques, do Piauí, Wel-
lington Dias, do Rio Grande 
do Norte, Robinson Faria, de 
Rondônia, Confúcio Moura, e 
de Sergipe, Jackson Barreto.

Pela manhã, ao discursar 
na solenidade de entrega da 
Medalha JK, Fernando Pimen-
tel destacou a trajetória do ex-
-presidente Juscelino Kubits-
chek, a quem se referiu como 
“visionário”. Destacou, ainda, 
o fato de que o ex-presiden-
te foi vítima de injustiças. “Ele 
enfrentou múltiplos inquéri-
tos e processos judiciais, movi-
dos pelos algozes de plantão, 
que o acusavam de ser o mais 
corrupto presidente que esse 

país já conheceu”, afirmou.
Neste ano, oito parlamen-

tares da ALMG foram homena-
geados na solenidade. Os de-
putados André Quintão (PT), 
Paulo Guedes (PT) e Agostinho 
Patrus Filho (PV) receberam a 

Grande Medalha. A Medalha 
de Honra foi concedida à depu-
tada Marília Campos (PT) e aos 
deputados Gustavo Santana 
(PR), João Magalhães  (PMDB), 
Tadeu Martins Leite  (PMDB) e 
Carlos Henrique (PRB).

Diversas autoridades participaram da solenidade, em Diamantina

Clarissa Barçante

MP condecora presidente da Assembleia
O presidente da ALMG, deputa
do Adalclever Lopes (PMDB), foi 
agraciado, na noite de segunda
feira (11), com o Grande Colar 
da Medalha do Mérito do Mi
nistério Público Promotor Fran
cisco José Lins do Rêgo Santos. 
No evento, promovido na sede 
do Ministério Público Estadual, 
o deputado Durval Ângelo (PT) 
também foi homenageado com 
a Medalha de Honra.

“Receber uma medalha 
que carrega o nome de Chico 
Lins, exemplo de grandeza para 
os mineiros, é muito significati
vo”, afirmou Durval Ângelo. Em 

2017, completamse 15 anos 
da morte do promotor, assas
sinado a mando de um empre
sário do ramo de combustíveis, 
investigado por ele.

Convidado especial, o go
vernador Fernando Pimentel 
ressaltou a harmonia entre os 
Poderes e o Ministério Públi
co em Minas. O procurador
‑geral de Justiça, Antônio Sér
gio Tonet, agradeceu ao pre
sidente da Assembleia a apro
vação de projetos de interes
se do órgão. O deputado Tia
go Ulisses (PV) também parti
cipou da cerimônia.

Daniel Protzner

HOMENAGENS
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 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 I) – ouvir apresentação do relatório de 

informações pelo gestor do SUS no Estado. Requerimento: Comissão de 
Saúde

• Mutirão para demandas de telecomunicações (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a ordem de despejo de moradores de assentamento em 
Bocaiuva. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

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

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

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

pareceres sobre 46 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 3.116/15 (1º turno), do deputado Cristiano Silveira, que destina às 
 Apaes percentual de arrecadação da Loteria Mineira

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
III) – discutir e votar parecer sobre o PL 757/15 (1º turno), do deputado 
Sargento Rodrigues, que altera a lei sobre a concessão da Bolsa Verde

10h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Municipal Hilda 

Morais, de Belo Oriente

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

receres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.048/17 (1º turno), da Defensoria Pública, que institui as carreiras de 
técnico e de analista no órgão

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Brasília-DF) – visita ao Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para conhecer o detalha-
mento técnico do projeto de privatização da Ceasa Minas e da Casemg. Re-
querimento: deputada Ione Pinheiro e deputado Antonio Carlos Arantes

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 pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.280/15 (2º turno), do deputado Cabo Júlio, que 
dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

16h15
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

da comissão
16h30

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

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, as violações de direitos humanos de servidores aposenta-
dos em Ipatinga. Requerimento: deputado Rogério Correia

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Prevenção ao suicídio
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (12/7) – Inserção da Ceasa no 

Programa Nacional de Desestatização 
 4h50 Palestra – Conceitos de estado, governo e políticas públicas, com 

Paula Gabriel Mendes
 6h Compactos de comissões
 6h30 Via Justiça – Controle da constitucionalidade das leis
 7h Zás – Ajuntamento Multidanças
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Educação inclusiva
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Pedro Gustin 
 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 – Educação inclusiva
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira   
 21h Assembleia Debate – 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.)
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


