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Cantata de Natal empolga o público
com 300 vozes e repertório variado

Sarah Torres

A 11ª edição da Cantata de Natal da Assembleia Legislativa reuniu 15 corais, na noite de ontem

(ministério Público Federal), 
Vozes das Gerais (INSS e re-
ceita Federal) e Vozes na Es-
trada (DEEr).

os regentes foram An-
dré Durval, Cleude William, 
Cristina maria miranda bello, 
Eliane Fajioli, Eric Lana, Flávia 
Campanha, Guilherme bra-
gança, Karina Cunha Haddad 
Faria, Leonardo Cunha, Paulo 
ricardo Castro Costa, robson 
Lopes, rodrigo Garcia, Sérgio 
Canedo e Vivian Assis.

os coralistas e regentes 
da Cantata de Natal foram 
acompanhados pela orques-
tra de Câmara opus, com 
participações especiais do 
cravista Antonio Carlos de 
magalhães e da soprano bár-
bara Penido.

reis e arranjada pelo regente 
Fábio Nery. outra novidade 
foi Christmas Time Is Here, de 
Vince Guaraldi.

o repertório também 
contou com diversas compo-
sições tradicionais.

Além do Coral da Assem-
bleia, participaram da Canta-
ta de Natal os seguintes co-
rais: Canarinhos de Itabirito, 
Coral da AAbb, Cidade em 
Canto (Cidade Administra-
tiva), Contas & Cantos (Tri-
bunal de Contas do Estado), 
Coral da Copasa, Coral do mi-
nistério Público, Encanto das 
Gerais oAb/CAA, Coral Im-
prensa-AbT, Coral do Ipsemg, 
Coral Jovem Sesc, Coral Puer 
Singers (Jovens Cantores do 
Iemg), Vozes da Liberdade 

ao Estado de minas Gerais, 
que traz no seu nome plural 
a diversidade no modo de 
fazer, agir e pensar. o par-
lamentar também lembrou 
que, nesse momento de con-
fraternização, a ALmG rea liza 
a campanha Assembleia So-
lidária, para arrecadar doa-
ções destinadas aos atingidos 
pelas chuvas.

Entre as muitas canções 
que estrearam na Cantata 
e foram ovacionadas pelos 
presentes estava A Soulful 
Celebration, versão gospel da 
obra Hallelujah, de Haendel. 
música de Simone Guimarães 
e Sérgio Natureza, Ô de casa 
também fez sua estreia na 
Cantata. A música foi com-
posta na tradição da Folia de 

o público, diverso, era com-
posto por crianças, jovens, 
adultos e idosos, mas todos 
tinham um objetivo comum: 
ouvir as 300 vozes da já tra-
dicional Cantata de Natal da 
Assembleia Legislativa, no 
Hall das bandeiras. Em sua 
11ª edição, o evento reuniu, 
na noite de ontem, 15 corais 
de diferentes instituições, in-
cluindo o Coral da ALmG. Jun-
tos, eles cantaram um reper-
tório composto por clássicos 
eruditos e canções populares 
natalinas, e entusiasmaram 
as pessoas que foram à Praça 
da Assembleia para assistir à 
apresentação.

Samuel Libério Silva, que 
é músico e instrutor de yoga, 
acompanha a Cantata desde 
a primeira edição. Empolga-
do, ele fez vídeos com seu 
celular da maior parte das 
14 canções que estavam no 
roteiro. “Acho maravilhoso 
e muito importante, pois faz 
parte da cultura mineira, que 
é muito musical”, disse. Se-
gundo Samuel, que é casado 
com uma das coralistas, a 
Cantata simboliza a ideia de 
confraternização e unidade 
do Natal. o músico também 
aprovou o repertório deste 
ano, que, em sua opinião, 
saiu do trivial.

A psicóloga Sílvia maria 
de Abreu, outra veterana nas 
apresentações da Cantata, res-
saltou que esse é um momen-
to único e lúdico de confrater-
nização e alegria. Ela assistiu 
ao evento pela quinta vez.
Plural – o presidente da AL-
mG, deputado Adalclever Lo-
pes (PmDb), abriu a apresen-
tação comparando a Cantata 

Deputados condenam ação  
policial na UFMG. Página 2

Plenário aprova PLs e mantém  
cinco vetos. Páginas 6 e 7
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Parlamentares e servidores da UFMG 
contestam ação da Polícia Federal

Liberação de bebida vai a Plenário
aprovar a realização de audi-
ências públicas. Um dos te-
mas será o projeto de expan-
são do metrô em Contagem, 
a requerimento do deputado 
Fred Costa (PEN). 

Nas Comissões de Desen-
volvimento Econômico e de 
Agropecuária e Agroindústria, 
foi aprovado requerimento 
de audiência pública conjunta 
sobre a produção de cervejas 
artesanais em minas Gerais. A 
solicitação é do deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDb).

A Comissão de Cultura 
aprovou parecer favorável ao 
PL 2.229/15, de autoria do 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV). A matéria inclui co-
mo diretriz da política cultu-
ral do Estado, prevista na Lei 
11.726, de 1994, a promoção 
de mecanismos colaborativos 
de financiamento de projetos 
culturais, também conheci-
dos como crowdfunding. 
Audiências – A Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
obras Públicas se reuniu para 

bebidas nesses locais. 
outras comissões anali-

saram projetos de lei. A Co-
missão de meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel deu parecer de 2º turno 
favorável ao PL 787/15, do 
deputado Paulo Guedes (PT), 
que transforma a Estação 
Ecológica de Sagarana em 
parque estadual. A matéria, 
que havia sido aprovada em 
Plenário pela manhã, em 1º 
turno, pode ir agora a vota-
ção definitiva. 

Está pronto para ir a Plená-
rio, em 1º turno, o Projeto de 
Lei (PL) 3.218/16, do depu-
tado Anselmo José Domingos 
(PTC), que libera a venda de 
bebidas alcoólicas nos es-
tádios de futebol. ontem, a 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico deu parecer 
favorável à matéria. o rela-
tor, deputado Hely Tarqüínio 
(PV), apresentou emenda. 
o objetivo é que os gestores 
dos estádios se responsabili-
zem pela comercialização das 

ricardo barbosa

Deputados e representantes da UFMG e da CUT criticaram condução coercitiva de profissionais

parlamentares alertaram que 
as instituições policiais devem 
exercer suas atribuições com 
respeito aos direitos do cida-
dão, sem excessos ou motiva-
ções políticas.

mais cedo, a Comissão 
de Direitos Humanos apro-
vou requerimento de audi-
ência pública para debater 
a operação da PF, intitulada 
Esperança Equilibrista, uma 
referência irônica aos versos 
da canção O bêbado e a equi-
librista (João bosco e Aldir 
blanc), que foi uma espécie 
de hino dos anistiados nos 
últimos anos da ditadura que 
durou de 1964 a 1985.

Privatização – A presidenta 
da Central Única dos Traba-
lhadores em minas Gerais 
(CUT-mG), beatriz Cerqueira, 
lembrou ação recente da PF 
na Universidade Federal de 
Santa Catarina, que resultou 
no suicídio do reitor Luiz Car-
los Cancellier. Ela disse acre-
ditar que o governo federal 
tem procurado sucatear as 
universidades federais, a fim 
de facilitar uma possível pri-
vatização delas.

Participaram da entrevis-
ta coletiva os deputados rogé-
rio Correia, Cristiano Silveira, 
André Quintão (todos do PT) e 
Geraldo Pimenta (PCdob). os 

(Sindifes), Cristina del Papa 
questionou a legalidade da 
condução compulsória, uma 
vez que os agentes públicos 
nunca foram convocados a 
prestar quaisquer esclare-
cimentos sobre a execução 
do memorial. Ela explicou 
também que os profissionais 
levados coercitivamente não 
tiveram acesso aos autos do 
processo e tampouco pude-
ram contar com a presença 
de advogados.

“Fiquei estarrecida pela 
vagueza e generalidade da 
acusação”, acrescentou a pro-
fessora da Faculdade de me-
dicina Eli Iola Gurgel Andrade. 

Professores, alus e servidores 
administrativos da Universi-
dade Federal de minas Gerais 
(UFmG) se reuniram ontem, 
na Sala de Imprensa da As-
sembleia Legislativa, para 
contestar a operação por 
meio da qual agentes da Po-
lícia Federal (PF) conduziram, 
de forma coercitiva, docentes 
e técnicos da instituição pa-
ra prestarem depoimentos 
a respeito da construção do 
memorial da Anistia Política 
do brasil. 

Entre os conduzidos estão 
o reitor, Jaime Arturo ramí-
rez, e a vice-reitora da UFmG, 
Sandra Goulart Almeida. De 
acordo com informações da 
PF, a operação apura a “não 
execução e o desvio de recur-
sos públicos” destinados ao 
projeto, que busca preservar 
e difundir a memória política 
dos períodos de repressão. 
A nota da polícia ainda infor-
ma que foram mobilizados 
84 policiais, 15 auditores da 
Controladoria-Geral da União 
e dois do Tribunal de Contas 
da União, que cumpriram oito 
mandados judiciais de condu-
ção coercitiva e 11 mandados 
de busca e apreensão.

Servidora da UFmG e 
membro do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Insti-
tuições Federais de Ensino 

DIREITOS HUMANOS



7 de dezembro de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

FFO dá aval a reajuste da Defensoria

Abertura de capital da Codemig tem
parecer pela constitucionalidade

Após análise da FFO, PL 4.616/17 pode ir a Plenário

Na Comissão de Administração, parecer teve votação adiada

Guilherme Dardanhan

Sarah Torres

Agropecuários e Agroindus-
triais (Certifica minas). Ele 
recebeu parecer favorável da 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria, em reunião 
na noite de ontem. o relator, 
deputado Gustavo Santana 
(Pr), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 1 
da CCJ, que havia analisado a 
matéria na manhã de ontem. 

o Certifica minas tem 
o objetivo de assegurar que 
os produtos agropecuários e 
agroindustriais do Estado pos-
suam qualidade e sustenta-
bilidade em seus sistemas de 
produção, a fim de ganharem 
maior atratividade para a in-
serção competitiva nos merca-
dos nacional e internacional.

o substitutivo busca ade-
quar o PL 4.559/17 à técnica 
legislativa e fazer alguns apri-
moramentos técnicos.

promove uma adequação 
téc nica no art. 2º do projeto 
original. o objetivo é deixar 
claro que a revisão incidirá 
sobre os vencimentos bási-
cos, e não sobre o padrão ini-
cial remuneratório das carrei-
ras de auxiliar administrativo, 
assistente administrativo e 
gestor da Defensoria Pública.
Cartórios – Também já pode 
ir a Plenário, em 1º turno, o 
PL 1.271/15, do deputado 
roberto Andrade (PSb), que 
modifica as regras para paga-
mento de taxas cartoriais de 
protesto. A matéria recebeu 
parecer favorável da FFo.
Agropecuária – outra ma-
téria pronta para análise em 
Plenário, em 1º turno, é o 
PL 4.559/17, do governador 
Fernando Pimentel, que ins-
titui o Programa Estadual 
de Certificação de Produtos 

tração Pública, também rece-
beu parecer de 1º turno fa-
vorável o PL 2.728/15, do de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
que trata da qualificação de 
entidades de direito priva-
do, sem fins lucrativos, como 
organização social de saúde 
(oSS) no âmbito do Estado. A 
matéria está pronta para ser 
analisada pelo Plenário.

que dispõe sobre a Política Es-
tadual de Estímulo, Incentivo 
e Promoção ao Desenvolvi-
mento de Startups; e o PL 
4.751/17, do deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDb), 
que busca garantir a oferta de 
banheiros químicos acessíveis 
às pessoas com deficiência 
em eventos ao ar livre.

Na Comissão de Adminis-

são de Fiscalização Financeira 
e orçamentária (FFo).

De autoria da Defensoria 
Pública, o PL 4.616/17 foi re-
latado pelo deputado Ulysses 
Gomes (PT), que opinou pe-
la aprovação com a emenda  
nº 1, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), que 

o Projeto de Lei (PL) 4.616/17, 
que determina recomposição 
salarial de 8,84% aos servi-
dores da Defensoria Pública, 
retroativamente a 1º de maio 
de 2017, já pode ser analisa-
do em Plenário, em 1º turno. 
ontem, a proposição recebeu 
parecer favorável da Comis-

na técnica legislativa. Na 
Comissão de Administração 
Pública, o relator foi o depu-
tado Agostinho Patrus Filho 
(PV), que manteve o mesmo 
entendimento.

o PL 4.827/17 autoriza os 
procedimentos necessários à 
abertura de capital da Code-
mig. Segundo a proposição, o 
Estado deverá manter em seu 
poder 51% do capital votan-
te, no mínimo, e, sem autori-
zação legislativa, não poderá 
transferir o  controle acionário 
da empresa. o subs titutivo  
nº 1 faz adequações do ponto 
de vista da técnica legislativa. 
Outros projetos – A CCJ deu 
pareceres pela constitucio-
nalidade a outras proposi-
ções. Entre elas estão: o PL 
4.559/17, do governador, que 
institui o Programa Estadual 
de Certificação de Produtos 
Agropecuários e Agroindus-
triais (Certifica minas); o PL 
3.578/16, dos deputados An-
tonio Carlos Arantes e Dalmo 
ribeiro Silva (ambos do PSDb), 

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou on-
tem parecer pela constitu-
cionalidade do Projeto de Lei 
(PL) 4.827/17, do governador 
 Fernando Pimentel, que au-
toriza o Poder Executivo a 
transformar a Companhia de   
Desenvolvimento Econômico 
de minas Gerais (Codemig) 
em sociedade de economia 
mista. Na véspera, o parecer 
havia  sido distribuído em 
avulso, em reunião da  mesma  
comissão.

o projeto estava ainda, 
na tarde de ontem, na pauta 
da Comissão de Administra-
ção Pública, onde recebeu 
parecer pela aprovação. A vo-
tação do parecer, no entanto, 
foi adiada por pedido de vista 
do deputado Sargento rodri-
gues (PDT).

o relator na CCJ, depu-
tado Leonídio bouças ( PmDb), 
presidente da comissão, con-
siderou o projeto constitucio-
nal e apresentou o substitu-
tivo nº 1, que faz adequações 
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Lideranças se mobilizam contra pedágio

Poços de Caldas cobra recursos para 
a construção do Hospital do Câncer

Comissão debateu possível cobrança de pedágio na MG-424

Entraves à construção da unidade foram discutidos em audiência

Daniel Protzner

Guilherme bergamini

o Aeroporto de Confins. mas 
se posicionou contra a co-
brança de pedágio, por preju-
dicar moradores de todos os 
municípios daquela área. “o 
Estado é que deve pagar por 
isso, com empréstimos, por 
exemplo”, afirmou.

Para Sargento rodrigues, 
a instalação de duas praças 
de cobrança num total de 51 
quilômetros é uma “rouba-
lheira institucionalizada”. 

Já o deputado Leonídio 
bouças (PmDb) ponderou que 
a arrecadação do Estado mal 
dá para pagar a folha de paga-
mento e que, se a estrada não 
for feita com pedágio, não se-
rá duplicada.

A diretora de Concessões 
da Secretaria de Estado de 
Transportes e obras Públicas, 
Samira marx Pinheiro, afirmou 
que a pasta está aberta a dis-
cutir alternativas para a me-
lhoria da estrada.

cia da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. 
o encontro foi solicitado pelos 
deputados João Leite (PSDb) e 
Sargento rodrigues (PDT).

Uma das alternativas, su-
gerida pelo prefeito de matozi-
nhos, Antônio Divino de Souza, 
é que os deputados apresen-
tem emenda ao orçamento 
para garantir recursos para a 
reforma da rodovia. Sargento 
rodrigues se prontificou a ten-
tar esse entendimento, ainda 
que por acordo de lideranças.

os deputados Sargento 
rodrigues, João Leite e Felipe 
Attiê (PTb), presidente da co-
missão, também apresenta-
ram requerimento no sentido 
de mobilizar a bancada fede-
ral mineira para que aporte 
recursos na obra. 

João Leite comemorou a 
duplicação, segundo ele um 
sonho antigo de toda a re-
gião e uma nova opção para 

uma luta nobre por um hospi-
tal regional do câncer”, desta-
cou Doutor Wilson batista.

o deputado Dalmo ribeiro 
Silva (PSDb) defendeu que seja 
realizada, ainda, uma audiên-
cia com o governador para tra-
tar do assunto. Também ma-
nifestaram apoio à construção 
do hospital os deputados boni-
fácio mourão (PSDb), Geraldo 
Pimenta e Duarte bechir (PSD).

vênios com Poços de Caldas 
para a construção do Hospital 
do Câncer. Assinam o pedido 
os deputados Carlos Pimen-
ta, Geraldo Pimenta (PCdob), 
Doutor Wilson batista (PSD) e 
Antônio Jorge (PPS).

Antônio Jorge alertou 
para a necessária integralida-
de dos serviços relacionados 
ao tratamento de câncer na 
mesma unidade. “Temos aqui 

mais esperar pelas melhorias 
na estrada, considerada mui-
to perigosa e um gargalo ao 
desenvolvimento da região. A 
obra é reivindicada há déca-
das e já foi prometida em vá-
rias gestões. Em função disso, 
alguns preferem pagar a não 
ter a melhoria.

Em busca de soluções, eles 
se reuniram ontem, em audiên-

moradores e lideranças de 
cidades ligadas pela mG-424, 
na região Central, querem 
evitar a instalação de duas 
praças de pedágio na rodovia, 
entre a junção da mG-010, em 
Vespasiano, e Sete Lagoas. 
 Isso está previsto em projeto 
de concessão do governo de 
minas. Por outro lado, prefei-
tos admitem que não podem 

 eleita como prioridade regio-
nal por prefeitos do Sul de mi-
nas, em reunião realizada com 
gestores do governo passado. 

representando a Comis-
são por Amor à Vida, Patrícia 
Velho Gil fez um histórico dos 
sucessivos adiamentos da 
construção do hospital. “Fo-
ram cinco projetos em oito 
anos, muitos deles em fun-
ção de modificações pedidas 
pelo governo por motivos es-
tapafúrdios”, disse.

o deputado Carlos Pi-
menta (PDT), que solicitou a 
reunião, afirmou que a Co-
missão de Saúde se juntará 
ao movimento da sociedade 
em defesa do hospital. “Pre-
cisamos abandonar a postura 
passiva e adotar uma posição 
mais contundente em defesa 
da saúde”, afirmou.

Foi aprovado requeri-
mento da comissão solicitan-
do ao governador Fernando 
Pimentel a reativação de con-

A retomada de convênios pa-
ra a construção do Hospital do 
Câncer do Sul de minas, em 
Poços de Caldas, foi defen-
dida ontem por deputados e 
representantes do município 
em audiência da Comissão de 
Saúde. membros da comu-
nidade local, organizados na 
Comissão por Amor à Vida, 
entregaram aos parlamenta-
res um abaixo-assinado com 
40 mil assinaturas em defesa 
da implantação da unidade.

Segundo os presentes, 
dois convênios firmados na 
gestão estadual anterior para 
a instalação do hospital te-
riam sido cancelados pelo go-
verno atual, que ainda estaria 
cobrando a devolução de par-
cela no valor de r$ 600 mil. 

o secretário municipal 
de Saúde de Poços de Caldas, 
Carlos mosconi, criticou o 
cancelamento dos convênios. 
De acordo com ele, a constru-
ção do Hospital do Câncer foi 
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Dia da Bíblia
o deputado Vanderlei Miran-
da (PmDb) lembrou que, no 
próximo domingo (10), será 
comemorado o Dia da bíblia 
no brasil. o parlamentar des-
tacou a importância do livro 
religioso, traduzido, segundo 
ele, para mais de 50 idiomas 
falados por quase 160 mi-
lhões de pessoas, apenas no 
ano de 2015. Em 2016, ain-

da de acordo com Vanderlei 
miranda, foram distribuídos 
6,7 milhões de exemplares 
da bíblia no País. o deputado 
também criticou o governo 
federal por, conforme ele, 
ter inserido questões relacio-
nadas à chamada ideologia 
de gênero a partir do 9º ano 
nas escolas, na disciplina de 
ensino religioso. Por fim, ele 
prestou solidariedade aos 

municípios mineiros afeta-
dos recentemente por fortes 
chuvas. Em apartes, os depu-
tados Léo Portela (Prb) e Fe-
lipe Attiê (PTb) e a deputada 
Celise Laviola (PmDb) critica-
ram um vídeo distribuído nas 
redes sociais, no qual uma 
professora simularia colocar 
um preservativo em um alu-
no para conscientização dos 
estudantes.

Empresas responsáveis por tragédia são
acusadas de protelar reparação de danos

Willian Dias

Comissão de Direitos Humanos discutiu atuação da Fundação Renova, que coordena ações de reparação

projetos de lei relacionados 
ao desastre, inclusive o que 
cria a Política Estadual dos 
Atingidos por barragens.

o deputado Cristiano 
Silveira, presidente da Co-
missão de Direitos Humanos, 
também afirmou que o setor 
minerário tem seus interes-
ses e pode operar para que 
determinadas propostas não 
avancem.

Segundo a deputada Celi-
se Laviola (PmDb), moradora 
de Governador Valadares, a 
qualidade da água do rio Do-
ce, atingido pelo rompimento 
da barragem, piorou muito 
nesse período chuvoso. 

o deputado Noraldino 
Júnior (PSC) também defen-
deu a busca de soluções. 

mandasse o filho resolver”.
roberto Waack, diretor- 

-presidente da Fundação re-
nova, destacou que um dos 
focos é tentar ampliar o diálo-
go com a população atingida. 
“Tem muita coisa sendo feita 
por diferentes organizações, 
mas acho que há muito ainda 
a fazer e esse é o maior de-
safio. Nós estamos dispostos 
a ouvir, pois sabemos que, a 
partir do debate, mesmo com 
toda a tensão, a gente vai 
avançando”, declarou Waack. 
Mineração – o deputado ro-
gério Correia disse que a  Vale, 
a bHP e até mesmo o setor de 
mineração da Fundação das 
Indústrias de minas  Gerais 
(Fiemg) influenciam, na As-
sembleia, a tramitação de 

das áreas e das comunidades 
atingidas pela tragédia. A re-
nova foi criada após termo 
de ajustamento de conduta 
(TAC) firmado entre as em-
presas implicadas e os go-
vernos federal e estaduais de 
minas e do Espírito Santo.

o promotor Guilherme 
meneghin ressaltou que, 
em várias situações, o grupo 
empresarial responsável pela 
Samarco vem travando nego-
ciações. Ele divulgou que, ao 
todo, são 19 ações na Justiça 
contra a Vale e a bHP, sendo 
17 civis e duas penais. mene-
ghin considerou lamentável 
não haver representantes das 
empresas na reunião, apenas 
da Fundação renova: “É como 
se o pai cometesse o crime e 

Há uma resistência em repa-
rar os danos causados às ví-
timas do desastre ambiental 
resultante do rompimento 
da barragem do Fundão, em 
mariana (região Central), 
ocorrido em 5 de novembro 
de 2015. Essa má vontade 
partiria das empresas contro-
ladoras da Samarco (respon-
sável pela barragem), a Vale 
e a bHP billiton, que estariam 
dificultando os acordos que 
visam beneficiar os atingidos 
pela tragédia, por meio de 
medidas protelatórias e da 
judicialização das questões.

A constatação é do pro-
motor Guilherme de Sá me-
neghin, da 2ª Promotoria de 
Justiça da comarca de ma-
riana, que participou ontem 
de audiência da Comissão 
de Direitos Humanos sobre 
o tema. Essa tendência de 
dificultar o andamento das 
iniciativas em prol dos atin-
gidos foi endossada pelas 
falas dos deputados que so-
licitaram a reunião – rogério 
Correia e Cristiano Silveira, 
ambos do PT –, do promotor 
André Sperling Prado, coor-
denador de Inclusão e mobi-
lização Social do ministério 
Público, e de atingidos pelo 
desastre.

A reunião teve como ob-
jetivo debater pendências e 
atrasos no cumprimento das 
ações da Fundação renova, 
responsável pela criação, ges-
tão e execução das medidas 
de reparação e compensação 
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Mantidos os vetos do governador a
anistia de professores e policiais

Projeto trata de certificação digital
comemorativas, além de 12 
indicações do governador 
para a direção de órgãos do 
Estado. 
Emendas – o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 71/17, 
do governador, que prorroga 
o prazo da licença médica dos 
servidores atingidos pela de-
claração de inconstituciona-
lidade da Lei Complementar 
100, de 2007, recebeu cinco 
emendas de deputados e re-
tornou à Comissão de Admi-
nistração Pública.

 braile em bares e restauran-
tes no Estado. 

Do deputado Paulo Gue-
des (PT), foi aprovado o PL 
787/15, que transforma a Es-
tação Ecológica Estadual de 
Sagarana, em Arinos (Noroes-
te de minas), em parque esta-
dual do mesmo nome. A ma-
téria foi votada em 1º turno.

Foram aprovadas, ainda, 
outras 19 proposições de au-
toria de parlamentares, das 
quais três tratam de doações 
de imóveis e nove de datas 

administração pública es-
tadual, também foi aprova-
do em 1º turno. o projeto 
acrescenta dispositivo à Lei 
14.184, de 2002, para asse-
gurar prioridade na tramita-
ção dos processos e procedi-
mentos em que figure como 
parte ou interessado criança 
ou adolescente.

Do deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), passou 
em 1º turno o PL 960/15, 
que torna obrigatório o ofe-
recimento de cardápios em 

o Plenário aprovou, na reu-
nião Extraordinária de ontem, 
o Projeto de Lei (PL) 969/15, 
do deputado Gustavo Vala-
dares (PSDb), que estabelece 
critério para certificação de 
documentos eletrônicos. Ele 
passou em 1º turno, na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia.

o PL 398/15, do deputa-
do Fabiano Tolentino (PPS), 
que dispõe sobre o processo 
administrativo no âmbito da 

Clarissa barçante

Além de analisar os vetos, os deputados aprovaram projetos de lei e indicações na manhã de ontem

e tem origem no PL 4.135/17, 
do próprio governador, foi 
outro mantido pelos deputa-
dos. o dispositivo vetado ex-
clui das fontes de recursos os 
retornos de financiamentos 
concedidos pelo Fundo Esta-
dual para a Cidadania minei-
ra, que foi extinto. 

o Plenário manteve, ain-
da, o Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 23.563, que tem 
origem no PL 2.805/15, do 
governador, e que institui o 
Plano Estadual de Cultura. 
Foram vetados sete dispositi-
vos, que tratam de aspectos 
diversos do plano.

ção de Lei 23.457, que conce-
de reajuste de 3,5% aos ser-
vidores do Poder Judiciário. 
A matéria tem origem no PL 
3.840/16, do presidente do 
Tribunal de Justiça de minas 
Gerais (TJmG). o dispositivo 
vetado tinha como objetivo 
alterar a redação de artigo 
da Lei Complementar 59, de 
2001, para admitir a permuta 
de titulares de serviços nota-
riais e de registro em entrân-
cia especial.

o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 23.562, que cria 
seis fundos estaduais de fi-
nanciamento e investimento 

civis e a todos os servidores 
públicos que atuem direta-
mente na área de segurança 
pública.

Na mesma linha, foi man-
tido o Veto Total à Proposição 
de Lei 23.478, que autoriza a 
concessão de anistia aos ser-
vidores da educação que par-
ticiparam das paralisações de 
2015. Segundo o governador, 
também nesse caso há vício 
de iniciativa. A proposição é 
originária do PL 3.875/16, do 
deputado André Quintão (PT) 
e outros.
Reajuste – Também foi man-
tido o Veto Parcial à Proposi-

Em reunião Extraordinária rea-
lizada na manhã de ontem, o 
Plenário da Assembleia Legis-
lativa aprovou projetos de lei 
e indicações para a direção 
de órgãos públicos, além de 
manter cinco vetos do gover-
nador Fernando Pimentel que 
estavam na faixa constitucio-
nal, ou seja, com prioridade 
de votação sobre as demais 
proposições. 

Entre os vetos mantidos 
pelos parlamentares estão 
aqueles que tratam da anis-
tia de servidores grevistas da 
educação e da Polícia militar. 
Em relação aos profissionais 
da segurança, foi mantido o 
Veto Total à Proposição de Lei 
23.484, que concede anistia a 
praças excluídos da Pm em 
virtude do movimento reivin-
dicatório de julho de 1997. 
A proposição tem origem no 
Projeto de Lei (PL) 1.078/15, 
do deputado Sargento rodri-
gues (PDT).

Na justificativa do veto, 
o governador alegou vício de 
iniciativa, por considerar que 
a matéria é de competência 
exclusiva do Poder Executi-
vo. Ele também cita decisões 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que reconhecem a in-
constitucionalidade de leis 
similares. Isso porque o exer-
cício do direito de greve, sob 
qualquer forma ou modalida-
de, seria vedado aos policiais 

PLENÁRIO
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.876/16

Do deputado Antônio Jorge. Fixa critério para instituição de datas co-
memorativas. Prosseguimento da votação em 2º turno

PL 627/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Institui o Dia Estadual do Transpor-
tador de Valores. Votação em turno único

PL 1.356/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Dispõe sobre a devolução do valor 
da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior. Discussão em 
1º turno

PL 1.380/15
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a implantação do Selo Enti-
dade Especial. Discussão em 1º turno

PL 2.141/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Fun-
dação Dr. José maria dos mares Guia. Discussão em 1º turno

PL 2.182/15
Do deputado Elismar Prado. revoga dispositivo da Lei 19.988, de 2011, 
que trata de transferência de veículo automotor. Discussão em 1º turno

PL 2.951/15
Do deputado João Alberto. Confere a Dores de Campos o título de Ca-
pital Estadual da Selaria. Discussão em 1º turno

PL 3.078/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Altera a Lei 11.404, de 1994, que 
dispõe sobre normas de execução penal. Discussão em 1º turno

PL 3.141/15
Do deputado Thiago Cota. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Couto 
de magalhães de minas. Discussão em 1º turno

PL 3.399/16
Do deputado braulio braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel 
a madre de Deus de minas. Discussão em 1º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
monte Sião. Discussão em 1º turno

PL 3.729/16
Do deputado Ulysses Gomes. Dispõe sobre doação de trechos de rodo-
via a Três Corações. Discussão em 1º turno

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

PL 4.100/17
Do deputado Gustavo Valadares. Altera a Lei 20.799, de 2013, sobre 
reversão ao Estado de bem doado a Dores do Indaiá. Discussão em 
1º turno

PL 4.115/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pai-
neiras. Discussão em 1º turno

PL 4.434/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
a manhuaçu. Discussão em 1º turno

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna Araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

8h30
• Parlamento Jovem de minas 2018 (Escola do Legislativo) – formação de 

coordenadores municipais
9 horas

• Comissão de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 
José Alencar) – debater, com a presença de convidados, a situação das 
nascentes de Suzana, na Serra da moeda. requerimento: deputados 
 rogério Correia e André Quintão

9h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

ceres sobre 15 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.737/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe so-
bre a Política Estadual de Segurança Alimentar

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho III) – discutir 
e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 1.356/15 (2º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que 
dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 3.854/16 (1º turno), do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização de produtos da agricultura familiar 
nos supermercados

PLENÁRIO

Porte de arma para agentes é aprovado

Votação prosseguiu à tarde, com mais um projeto aprovado

Guilherme Dardanhan

Pública, para receber parecer 
de 2º turno.

o projeto retorna ago-
ra à Comissão de Segurança 

tavam a de ser portador de 
documento de identidade 
funcional com validade em 
todo o território nacional, a 
de ser recolhido em prisão 
especial até o trânsito em 
julgado de sentença conde-
natória e a de ter prioridade 
nos serviços de transporte, 
saúde e comunicação, públi-
cos e privados, quando em 
cumprimento de missão.

A legislação em vigor 
autoriza o armamento, em 
serviço ou não, somente ao 
agente de segurança prisio-
nal. A permissão conferida 
aos agentes socioeducativos 
não se estende, contudo, aos 
aposentados.

Na reunião ordinária de Ple-
nário, na tarde de ontem, foi 
aprovado mais um projeto de 
lei, o PL 1.973/15, que prevê 
o porte de arma para agen-
tes socioeducativos fora do 
ambiente de trabalho. De au-
toria do deputado Cabo Júlio 
(PmDb), a proposição passou 
em 1º turno, na forma do 
substitutivo nº 1, apresenta-
do pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). 

A proposta, originalmen-
te, também previa a conces-
são de outras prerrogativas 
aos agentes de segurança 
prisional e socioeducativos, 
as quais foram retiradas pelo 
substitutivo. Entre elas, es-
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TV ASSEMBLEIA

acontece HoJe (cont.)
10 horas

• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Segurança Pública (Au-
ditório SE) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
3.562/16, do deputado rogério Correia, que dispõe sobre a mediação 
de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. re-
querimento: deputados Sargento rodrigues, Cabo Júlio, Antonio Carlos 
Arantes, Gustavo Santana e Glaycon Franco

• Comissão de Assuntos municipais e regionalização (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 3.294/16 (1º turno), do deputado João Leite, que proíbe a exi-
gência de uniforme para acompanhantes de frequentadores de clubes 
recreativos

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 1.333/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, que 
institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defe-
sa do Consumidor

10h15
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

III) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Ple-
nário, entre as quais o PL 960/15 (2º turno), do deputado Alencar da 
Silveira Jr., que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile 

10h30
• Comissão de redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de reda-

ção final
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas 

(Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.332/15 (2º turno), 
do deputado Carlos Henrique, que altera a Lei 13.768, de 2000, a qual 
dispõe sobre a publicidade promovida por órgão público

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – discutir e 
votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que 
autoriza a transformação da Codemig em sociedade anônima de eco-
nomia mista

10h45
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 

3.017/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os responsáveis pela realização de eventos destina-
dos a profissionais de saúde informarem as relações que possam confi-
gurar conflitos de interesse

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e obras Públicas (Plenarinho I) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 1.452/15 (2º turno), do deputado 
Alencar da Silveira Jr., que torna obrigatória a orientação de segurança 
aos passageiros do transporte coletivo intermunicipal

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 1.370/15 (turno único), da deputada Ione 
Pinheiro, que institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar pareceres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que autoriza a transformação da Codemig em sociedade anônima de 
economia mista

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 9h30 

• Comissão de redação (Auditório SE) – discutir e votar pareceres de reda-
ção final

15h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 3.854/16 (1º turno), do deputado Gil Pereira, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade de disponibilização de produtos da agricultura fa-
miliar nos supermercados

15h40
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

ceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
1.973/15 (2º turno), do deputado Cabo Júlio, que dispõe sobre o porte 
de arma de fogo para os agentes de segurança

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.827/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade anônima de economia mista

16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 14h30
17h15

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – mesma pauta 
da reunião das 10h30

18 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 14h30
• Comissão de redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de reda-

ção final

 0h Plenário (continuação) 
 0h20 Minas é Muitas – Varzelândia 
 1h Panorama – Energias alternativas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor (4/9) – Debate acerca da 

cobrança de ICMS sobre o valor total da conta de energia elétrica 
 3h35 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 

com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Adoção 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon
 19h Resenha da Semana (ao vivo)
 19h30 Panorama – Adoção 
 20h Brasil Eleitor História 
 20h30 Propaganda Política 
 20h40 Comissão de Saúde (3/10) – Debate acerca da conscientização 

sobre a prevenção do câncer de mama por meio da campanha 
Outubro Rosa 

 22h Resenha da Semana
 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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