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Contrabando e falta de ética provocam
crescimento do abuso de agrotóxicos

Imagine um mundo em que 
os médicos tivessem uma 
cota mensal para venda de 
remédios a seus pacientes 
e deixassem seus blocos de 
receita assinados nas me-
sas de suas secretárias, para 
que elas preenchessem de 
acordo com o desejo de ca-
da um. Pode parecer absur-
do, mas é justamente o que 
ocorre atualmente no Brasil, 
com relação ao receituário 
de agrotóxicos de agrôno-
mos brasileiros. A denúncia 
foi feita durante audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria. O Brasil é o 
maior consumidor mundial 
de agrotóxicos, enquanto Mi-
nas é o terceiro maior consu-
midor nacional.

Presidente da comissão, o 
deputado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB) disse ter conhecido 
agricultores que morreram por 
intoxicação. “Sei que, sem tec-
nologia, não há produção sufi-
ciente para alimentar o mun-
do, mas é possível avançar na 
área dos cultivos orgânicos”, 
afirmou o parlamentar.

Um dos alertas mais gra-
ves, durante a reunião, veio do 
presidente da Sociedade Mi-
neira de Engenheiros Agrôno-
mos, Emílio Mouchrek Filho. 
“Há uma cota mensal de ven-
da de agrotóxicos”, denunciou 
Mouchrek, ao descrever a rea-
lidade vista em inspeções da 
entidade. Segundo ele, houve 
agrônomo que disse ser obri-

gado, sob ameaça de demis-
são, a deixar o bloco de recei-
tuário de agrotóxicos assinado, 
à disposição de clientes.

Mouchrek ressalvou que, 
ao lado de casos pouco éticos 
e irresponsáveis, há também 
em Minas exemplos positivos 
de pouco ou nenhum uso de 
agrotóxicos, mesmo em cul-
turas como o morango, onde, 

tradicionalmente, esses pro-
dutos são muito empregados.

A má formação dos agrô-
nomos foi apontada como uma 
causa do uso excessivo de agro-
tóxicos pelo representante do 
Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia 
(Crea), Gustavo Lopes da Silva, 
que cobrou mais qualidade 
dos cursos oferecidos no País.

Produto clandestino detém 25% do mercado
O deputado Fabiano Tolen-
tino (PPS) chamou atenção, 
durante o debate, para o 
problema do contrabando 
de agrotóxicos no Brasil. “A 
gente esquece o quanto che-
ga ao País através de nossas 
fronteiras, onde não há a de-
vida fiscalização”, lamentou.

O alerta do parlamen-
tar foi reforçado pela di-
retora executiva do Sindi-
cato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa 
Vegetal (Sindiveg), Sílvia 
Fagnani. “Um quarto desse 

mercado no País é domina-
do pelo contrabando e pela 
falsificação. Isso é crime or-
ganizado”, afirmou ela.

Como representante 
dos produtores de agrotó-
xicos, Sílvia Fagnani admitiu 
que há problemas de mau 
uso dos produtos, tais como 
ausência de equipamen-
tos de segurança, falta de 
educação e dificuldade de 
fiscalização. Ela se referiu 
aos fiscais como heróis, que 
muitas vezes são ameaça-
dos nos locais de inspeção. 

Ela ressaltou que a le-
gislação brasileira permite 
aos órgãos competentes 
solicitar a reavaliação de 
qualquer produto que ve-
nha a ser considerado pe-
rigoso para a saúde. Sílvia 
citou o exemplo do en-
dosulfan, inseticida que 
foi proibido em 2010. Ela 
disse, no entanto, que é 
preciso avaliar se não se-
ria melhor manter esses 
produtos sob controle, em 
vez de alimentar o cresci-
mento do mercado negro. 

“Há notícias de produtores 
usando o endosulfan ile-
gal”, alertou.

Diretora de Vigilância 
em Alimentos da Secreta-
ria de Estado de Saúde, Ân-
gela Ferreira Vieira alertou 
que a Vigilância Sanitária 
realiza o monitoramento 
dos resíduos de agrotó-
xicos em alimentos nos 
quais já foram detectados 
índices superiores aos per-
mitidos, como abobrinha, 
pimentão e abacaxi, em 
Minas Gerais.

A defesa de um maior controle dos agrotóxicos marcou os pronunciamentos em audiência pública

 Willian Dias
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Policiais militares recebem homenagem

Deputados participam de ato contra a
venda das usinas hidrelétricas da Cemig

Major Helvécio Fraga recebe moção de aplauso do deputado Sargento Rodrigues, e deputado Cabo Júlio homenageia a tenente-coronel Patrícia Assis

Ato ocorreu no horário do leilão, vencido por empresas estrangeiras

Fotos Guilherme Bergamini

Clarissa Barçante

audiência, o deputado Cabo 
Júlio destacou que a asses-
soria técnica de informação 
da PM está completando 15 
anos, tendo se tornado uma 
ferramenta de comunicação 
fundamental para o Sistema 
Integrado de Defesa Social. 
“Trata-se de valorizar o siste-
ma de inteligência da corpo-
ração”, disse o parlamentar.

A tenente-coronel Patrícia 
Martins Assis, chefe da Asses-
soria Técnica do Sistema Inte-
grado de Defesa Social da PM, 
agradeceu a homenagem em 
nome dos demais servidores.

des (PT) parabenizou os ho-
menageados e manifestou 
sua expectativa de que “os 
policiais continuem firmes 
em seu trabalho, para a segu-
rança da população”.

Representando o 34º BPM, 
o comandante da 9ª Compa-
nhia da Polícia Militar, major 
Helvécio Fraga dos Santos, 
agradeceu a iniciativa. 

Durante essa primeira reu-
nião, foi feito um minuto de si-
lêncio pelas mortes do soldado 
Herick Vieira da Silva e do cabo 
Renato Fabrício Valério.
Inteligência – Na segunda 

Pimenta (PCdoB) também par-
ticiparam do ato e se manifes-
taram contrariamente ao leilão.

das usinas para a Cemig. 
A deputada Marília Cam-

pos (PT) e o deputado Geraldo 

Júlio (PMDB), vice-presiden-
te da comissão, receberam 
moção de aplauso outros 17 
policiais, por sua atuação no 
setor de tecnologia da infor-
mação da PM.

“Muitas vezes, o trabalho 
persistente dos policiais é que 
faz com que a violência dimi-
nua”, ressaltou o deputado 
Sargento Rodrigues. Ele regis-
trou que, durante um patru-
lhamento de rotina no Bairro 
Castelo, militares se depara-
ram com criminosos fugindo e 
conseguiram prendê-los.

O deputado Paulo Gue-

Em duas reuniões realizadas 
ontem, a Comissão de Segu-
rança Pública homenageou 
servidores da Polícia Militar 
que se destacaram no com-
bate à criminalidade.

A requerimento do depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT), 
presidente da comissão, foram 
homenageados com moção de 
aplauso nove integrantes do 
34º Batalhão de Polícia Militar 
que impediram um roubo nu-
ma quadra de futebol no Bairro 
Castelo, em Belo Horizonte.

Na segunda reunião, re-
querida pelo deputado Cabo 

tade da energia e parte das 
águas de Minas Gerais pas-
sarão a ser controladas por 
capital estrangeiro. “Energia 
e água são setores estratégi-
cos, que não podem ser pri-
vatizados”, afirmou. Ele tam-
bém alertou para o risco de 
aumento da tarifa.

O coordenador-geral do 
Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores na Indústria 
Energética de Minas Gerais 
(Sindieletro-MG), Jefferson 
Silva, disse que a intenção é 
tentar reverter o resultado 
do leilão na Justiça. Para ele, 
o governo federal descum-
priu contrato que previa a 
prorrogação da concessão 

A Frente Mineira em Defesa 
da Cemig participou, na ma-
nhã de ontem, de protesto 
contra o leilão, pelo gover-
no federal, de quatro usinas 
hidrelétricas sob concessão 
da empresa. No certame, 
realizado no mesmo horário, 
foram vendidos a empresas 
estrangeiras, por R$ 12,13 
bilhões, os direitos de explo-
ração das Usinas de Miranda, 
São Simão, Jaguara e Volta 
Grande, que representam 
50% da geração de energia 
da Cemig.

O 1°-secretário da ALMG 
e coordenador da frente, de-
putado Rogério Correia (PT), 
lamentou o fato de que me-

COMISSÕES



28 de setembro de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

Falta de preparo do Estado aumenta 
sofrimento de mulheres encarceradas

Se a vida em uma prisão 
masculina pode ser compa-
rada ao purgatório, a vida 
de uma mulher no cárcere 
é o próprio inferno. Esse foi 
o quadro relatado, ontem, 
pelos participantes de au-
diência da Comissão Extra-
ordinária das Mulheres. Na 
reunião, foram debatidas as 
condições precárias enfren-
tadas por mulheres privadas 
de liberdade, muitas delas 
convivendo com homens na 
mesma unidade.

A população carcerária fe-
minina no Brasil aumentou de 
5.601 para 37.380, de 2000 a 
2014, segundo dados do Levan-
tamento Nacional de Informa-
ções Penitenciárias, do Ministé-
rio da Justiça. A taxa é superior 
ao crescimento geral da popu-
lação penitenciária, que teve 
aumento de 119% no mesmo 
período. Em Minas, elas são 
aproximadamente 10% do 
total de detentos, a maioria 
presas provisórias, com até 30 
anos de idade, negras, com en-
sino fundamental incompleto 
e acusadas de crimes vincu-
lados ao tráfico de drogas, na 
maior parte dos casos de forma 
subalterna, associados ao mari-
do ou a um companheiro.

Paralelamente ao aumen-
to da população carcerária 
feminina, o Estado se mostra 
despreparado para dar trata-
mento digno às presas, que 
não têm acesso à saúde, à edu-
cação e às demais modalida-

des de assistência previstas em 
lei, conforme apontou a coor-
denadora da Pastoral Carcerá-
ria, a assistente social Cristiane 
Pereira Leite. “Há mulheres 
que deram à luz aos seus filhos 
no chão de uma prisão e os 
amamentam pela grade”, dis-
se. “Elas estão sujeitas a toda 
sorte de abusos”, acrescentou 
a mestra em Psicologia Social 
Daniela Tiffany Carvalho.

A condição de inferiori-
dade da mulher no sistema 
prisional pode adquirir con-
tornos ainda piores para a 
população travesti e trans, 
conforme relatou a presiden-
te da ONG Transvest, Duda Sa-
labert. “O Estado não as reco-

nhece como mulheres e elas 
ficam em unidades prisionais 
masculinas”, denunciou.

A superintendente do En-
frentamento à Violência Con-
tra as Mulheres da Secretaria 
de Estado de Direitos Huma-
nos, Isabel Lisboa, reconhe-
ceu que o sistema carcerário 
tem problemas ao lidar com 
as detentas. Ela cita, no en-
tanto, algumas iniciativas do 
governo que, embora ainda 
tímidas, têm tentado mini-
mizar a situação de inferiori-
dade das presas, tais como o 
acesso a atividades laborais, 
educacionais e esportivas. 

A presidente da comis-
são, deputada Marília Cam-

pos (PT), declarou que, an-
tes de tudo, é preciso traçar 
um perfil da situação para 
que seja possível dar maior 
visibilidade ao problema. 
“Precisamos denunciar a si-
tuação de violência contra a 
mulher em todos os lugares, 
e no sistema prisional não é 
diferente”, disse a deputa-
da, que criticou a ausência 
de um representante do sis-
tema prisional. “Até mesmo 
nos presídios, as mulheres 
têm seu espaço tolhido pe-
los homens. Não se trata de 
privilégio, mas de igualda-
de dos mínimos direitos”, 
reforçou a deputada Celise 
Laviola (PMDB).

PLC sobre readaptação vai a Plenário
A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) deu ontem parecer de 
1º turno favorável ao Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
13/15, do deputado Cabo Jú-
lio (PMDB), que dispõe sobre 
a readaptação de policiais 
militares e bombeiros para 
o exercício de funções e ati-
vidades compatíveis com sua 
incapacidade total ou parcial. 
O relator, deputado Ulys-

ses Gomes (PT), opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo n° 2, da Comissão de 
Segurança Pública. O projeto 
está pronto para ir a Plenário.

O texto original asse-
gura aos militares estaduais 
julgados definitivamente in-
capazes a possibilidade de 
readaptação ao serviço, que 
poderá ocorrer por inicia-
tiva da instituição ou a pe-
dido do servidor. O militar 

teria o prazo de seis meses 
para requerer a readapta-
ção. Caso contrário, seria 
reformado nos termos da 
legislação em vigor. 

Entre outras mudanças, 
o substitutivo n° 2 estabelece 
que a readaptação fica condi-
cionada ao pedido do militar. 
O texto também retira a pre-
visão de prazo de seis meses.
Outubro Rosa – A Comis-
são de Saúde se reuniu pa-

ra aprovar requerimentos. 
Dois deles, dos deputados 
Carlos Pimenta (PDT) e Ar-
len Santiago (PTB), preveem 
a realização de audiências 
para destacar as ações de 
prevenção e combate ao 
câncer de mama. As reu-
niões vão integrar a progra-
mação da campanha Outu-
bro Rosa, movimento inter-
nacional de conscientização 
sobre o tema.

Segundo dados discutidos pela comissão, população carcerária feminina cresceu 500% em 14 anos

Sarah Torres 
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Lei beneficia 8 mil hansenianos, mas
24 mil ainda lutam para receber pensão 

Ao completar dez anos em 
vigor, a Lei Federal 11.520, 
de 2007, que concede pen-
são especial aos hansenianos 
submetidos a isolamento e 
internação compulsórios, 
atende a 8.810 pessoas que 
passaram por essa situação 
em todo o País. A informa-
ção foi divulgada por Magda 
Levantezi, coordenadora de 
Hanseníase e Doenças em 
Eliminação da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde. Ela partici-
pou de audiência sobre o as-
sunto, realizada ontem pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos para avaliar os impactos 
da norma após uma década. 
A reunião foi requerida pelo 
deputado Durval Ângelo (PT).

Segundo o coordenador es-
tadual do Movimento de Rein-
tegração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase (Morhan), Eni 
Carajá Filho, os pensionistas 
hansenianos recebem cerca de 
R$ 1,2 mil por mês. Mas ainda 
há aproximadamente 24 mil 
egressos das colônias (pessoas 
que passaram grande parte de 

suas vidas nesses locais, mas já 
saíram de lá) que lutam para re-
ceber a pensão. 

Em Minas, ainda restam 
quatro colônias, transforma-
das em casas de saúde admi-
nistradas pela Fundação Hospi-
talar de Minas Gerais (Fhemig). 
Elas ficam em Betim, Bambuí, 
Ubá e Três Corações.

O deputado Durval Ânge-
lo lembrou outro aspecto das 
violações cometidas contra 
os hansenianos: a violência 
com que os filhos eram reti-
rados compulsoriamente de 
pais diagnosticados com a 
enfermidade.

Eni Carajá disse existir um 
projeto na Câmara dos Depu-
tados que propõe a reparação 
financeira a esses filhos, mas 
que o atual governo acena com 
o não reconhecimento da situa-
ção. Por esse motivo, o Morhan 
deverá ingressar com ações na 
Justiça exigindo o direito.

O secretário de Estado 
de Direitos Humanos, Parti-
cipação Social e Cidadania, 
Nilmário Miranda, anunciou 
que o governo pretende criar 

uma comissão da verdade pa-
ra tratar especificamente da 
história esquecida dos hanse-
nianos de Minas. 

O deputado Durval Ânge-
lo também abordou a ques-
tão fundiária. Ele frisou que, 
no caso das colônias, não se-
ria necessária uma lei esta-
dual para reconhecer a pos-
se de imóveis pelos hanse-
nianos, pois os terrenos são 
da Fhemig. De acordo com o 

parlamentar, a instituição tem 
autonomia para fazer convê-
nios com os municípios, de 
modo que estes possam pas-
sar as escrituras dos imóveis 
das colônias aos hansenianos.

O presidente da comis-
são, deputado Cristiano Sil-
veira, e a deputada Marília 
Campos, ambos do PT, cum-
primentaram os hansenianos 
pela sua luta e manifestaram 
apoio à causa.

Guilherme Dardanhan

Comissão de Direitos Humanos debateu impactos de lei federal 

PBH diz que vila não será desapropriada

Todos os processos judiciais 
de desapropriação da Vila Ar-
thur de Sá, no Bairro União, 
estão suspensos, e os mora-
dores não correm o risco de 
serem removidos à força. A 
garantia foi dada pelo diretor 

jurídico da Superintendência 
de Desenvolvimento da Capi-
tal (Sudecap), Felipe Alexan-
dre Daniel, durante audiência 
realizada ontem pela Comis-
são de Participação Popular. 
Ele afirmou que a Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH) de-
verá apresentar, nos próxi-
mos dias, uma nova proposta 
de assentamento para os que 
permanecem na vila.

A tensão no local come-
çou há cinco anos, com a 
construção da Via 710, que 
vai ligar as Avenidas Cristiano 
Machado e Andradas. Inicial-
mente, as obras não afeta-
riam a vila, mas uma alça viá-
ria acrescida ao projeto para 
atender o empreendimento 
Center Minas, adjacente ao 
Minas Shopping, passa justa-
mente pelo local das casas.

A última proposta feita 
aos moradores foi de assen-
tamento em terreno próxi-
mo, em prédios no padrão 
Minha Casa, Minha Vida. A 
PBH vinha tentando garantir 
recursos para oferecer mais 
um quarto nos apartamen-

tos. Mas a verticalização não 
agrada e não atende àqueles 
que desenvolvem atividades 
profissionais em casa.

Por essa razão, chamou a 
atenção, na audiência, a possi-
bilidade de reassentamento nas 
áreas remanescentes das obras, 
em moradias mais horizontais. 

De acordo com os mora-
dores, a pressão da PBH no iní-
cio das obras fez com que 70% 
dos moradores deixassem a 
área, muitos com indenizações 
irrisórias. “Foi uma ação higie-
nista para tirar a comunidade e 
valorizar os shoppings”, denun-
ciou Isabela Miranda, militante 
das Brigadas Populares. 

O presidente da comis-
são, deputado Doutor Jean 
Freire (PT), parabenizou as 
famílias pela resistência e pe-
la luta e disse que vai acom-
panhar o desenrolar do caso. 

Situação da Vila Arthur de Sá foi tema de audiência

Daniel Protzner
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Leilão de usinas 1
A venda, para empresas es-
trangeiras, das Usinas Hi-
drelétricas de São Simão, Ja-
guara, Miranda e Volta Gran-
de, sob concessão da Cemig, 
levou o deputado Rogério 
Correia (PT) a protestar na 
tribuna. “Hoje é um dia 
triste para Minas Gerais. Se 
aqui estivesse, o ex-gover-
nador Itamar Franco morre-

ria de desgosto”, lamentou, 
lembrando que Itamar não 
permitiu que o então presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso vendesse Furnas. 
“O governo golpista de Te-
mer entregou nosso patri-
mônio por uma bagatela de 
R$ 12 bilhões, o equivalente 
a 65,5% do lucro da Cemig 
nos últimos sete anos, que 
foi de R$ 18,5 bilhões”, decla-

rou Rogério Correia. “Foi um 
negócio da China para quem 
comprou, e um desastre pa-
ra Minas”, acrescentou. O 
deputado lembrou a luta da 
Frente Mineira em Defesa da 
Cemig e conclamou a popula-
ção a se opor “à entrega do 
País”. Em aparte, o deputado 
Elismar Prado (PDT) apoiou o 
colega e também criticou a 
venda das usinas.

BR-381
O deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB) falou sobre au-
diência da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas, realizada na terça-fei-
ra (26) e que debateu a dupli-
cação da Rodovia BR-381. Ele 
também pediu a retomada das 
obras da ponte que liga os mu-
nicípios de Coronel Fabriciano 

e Timóteo, interditada parcial-
mente há cinco anos. Segundo 
ele, a BR-381 é a principal ro-
dovia do Estado e a sua dupli-
cação é fundamental não só 
para a segurança da popula-
ção, já que a estrada registra 
alto índice de acidentes, mas 
também para a economia, 
uma vez que a região abriga 
grandes empresas. “Defendo 

que todas as forças políticas 
de Minas se empenhem pa-
ra garantir os recursos ne-
cessários para a duplicação”, 
afirmou. Para isso, propôs a 
criação de uma comissão pa-
ra reivindicar, em Brasília, a 
liberação de recursos para as 
duas obras. Ao final, protes-
tou contra a venda das usinas 
hidrelétricas da Cemig.

Leilão de usinas 2
O deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) cedeu apartes aos de-
putados Arlen Santiago e Felipe 
Attiê, ambos do PTB, que ocu-
param o tempo destinado ao 
orador. Os dois fizeram críticas 
ao PT. Arlen Santiago acusou 
os governos de Luiz Inácio Lu-
la da Silva e de Dilma Rousseff 
de destruírem os fundos previ-

denciários da Petrobras e dos 
Correios e de quebrarem o 
sistema elétrico e a economia 
do País. Ele afirmou que os 
funcionários da Cemig devem 
agora “ficar de olho” para não 
perderem também seus direi-
tos. Felipe Attiê, por sua vez, 
também criticou Lula e culpou 
Dilma pela situação que resul-
tou na venda de quatro usinas 

da Cemig para a China e outros 
países. “A China tem quase 4 tri-
lhões de dólares de reserva em 
caixa, quatro vezes a dívida pú-
blica interna brasileira”, disse. 
Ele acrescentou que os chine-
ses deixaram de lado o comu-
nismo, “rasgaram as leis traba-
lhistas e as leis ambientais” e, 
com isso, esse país prosperou 
e se tornou “um gigante”.

Leilão de usinas 3
O deputado André Quintão 
(PT) afirmou que, ontem, Mi-
nas Gerais viveu um dos dias 
mais tristes de sua história, 
com a venda, pelo governo 
federal, de quatro usinas hi-
drelétricas da Cemig, respon-
sáveis por 50% da geração 
de energia do Estado. Re-
chaçando a lógica privatista 
do governo, ele afirmou que 

não se trata de dogma ou de 
doutrina, mas de dignidade 
humana. “Um país não pode 
entregar para os estrangei-
ros um setor estratégico, co-
mo água e energia”, decla-
rou. O parlamentar acusou 
o governo estadual anterior, 
do PSDB, de não aceitar, 
“por picuinha”, a renovação 
da concessão das usinas da 
Cemig, conforme proposta 

da então presidenta Dilma 
Rousseff. Ele também acusou 
Michel Temer de negociar 
com a China e outros países, 
a fim de arrecadar recursos 
para distribuir ao Congresso, 
assegurando uma votação 
favorável nas denúncias que 
pesam contra ele. “Temer 
está preocupado em salvar a 
própria pele e, para isso, pre-
cisa fazer caixa”, concluiu.

Leilão de Usinas 4
O deputado Isauro Calais 
(PMDB) também manifestou 
tristeza pela venda das usi-
nas hidrelétricas da Cemig. 
Assim como o colega Rogério 
Correia (PT), ele recordou o 
ex-governador e ex-presi-
dente Itamar Franco, que 
não aceitou a privatização de 
Furnas durante o governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

“Sou do PMDB, mas não me 
sinto representado por esse 
PMDB que quer tirar direi-
tos dos trabalhadores com 
o fim da CLT e essa maldita 
reforma da Previdência”, de-
clarou. “Esse governo não 
me representa porque não 
foi ungido pelo voto”, acres-
centou Isauro Calais, defen-
dendo que a bancada federal 
de Minas se una de forma a 

garantir, no Congresso Na-
cional, que Michel Temer 
venha a ser investigado pelo 
Supremo Tribunal Federal. O 
parlamentar afirmou, ainda, 
que a privatização das quatro 
usinas resultará em prejuízos 
para a economia do Estado e 
em aumento da conta de luz 
para o consumidor. E pediu 
a união de toda a sociedade 
contra a medida.
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato – Central Mãos de Minas (Galeria de Arte)

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes das Faculdades Kennedy

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da EE Engenheiro Francisco Bicalho

10 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, 

com a presença de convidados, a decisão da Codemig de não renovar 
o contrato de cessão do Parque das Águas a Caxambu. Requerimento: 
deputado Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – 
 discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Lançamento do Curso de Defensoras Populares (Teatro) – cessão de  espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Sala de Reunião 1 da GPI) – reunião preparatória
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 (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

18 horas
• Debate da Frente Brasil Popular, com o cônsul da Venezuela (Teatro) – 

cessão de espaço

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

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernandes 
Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

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-
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 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

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Setembro Verde, doação de órgãos 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (27/6) – Debate sobre a necessidade da 

aprovação do Plano Estadual das Juventudes em Minas Gerais  
 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 

acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Acidentes com crianças 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Crise nas universidades 
 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 Memória e Poder – Maestro Carlos Eduardo Prates 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Acidentes com crianças  
 20h Geração – Sertão como se fala 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com o médico 

Humberto Corrêa da Silva Filho 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Heloisa Figueiredo (GPCV)
Diagramação: Mylène Camilo (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br


