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Governador encaminha projetos sobre
divisão da Codemig e empréstimo federal
A cisão e a venda de parte 
da Companhia de Desenvol-
vimento do Estado de Minas 
Gerais (Codemig) e a auto-
rização para que o Estado 
realize empréstimo de até 
R$ 2 bilhões com instituição 
financeira federal para pagar 
precatórios vão tramitar na 
forma de dois projetos de lei 
(PL), respectivamente os PLs 
4.996/18 e 4.997/18. Ambos 
são de autoria do governador 
Fernando Pimentel e foram 
encaminhados à Assembleia 
por meio de mensagens re-
cebidas na Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem.

Na semana passada, as 
duas medidas haviam sido in-
cluídas em substitutivo apre-
sentado pela Comissão de 
Administração Pública, em 2º 
turno, ao PL 2.728/15, do de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
que estabelece critérios pa-
ra que entidades sem fins lu-
crativos possam ser conside-
radas organizações sociais 
de saúde (OSS). Essa estra-
tégia gerou forte resistência 
dos deputados da oposição, 
que acusaram o governo de 

acrescentar matéria de teor 
estranho ao projeto. 
Cisão – Na mensagem em que 
encaminha o PL 4.996/18, o 
governador informa que a 
proposição altera a Lei 22.828, 
de 2018, a qual transformou a 

Codemig, então uma empresa 
pública, em sociedade de eco-
nomia mista. O objetivo é auto-
rizar a Codemig a realizar ope-
rações de cisão, total ou parcial, 
fusão e incorporação. O gover-
nador argumenta que a medida 

possibilitará a separação dos 
ativos econômicos da Codemig 
e contribuirá para a elevação 
do valor de mercado de suas 
ações. A proposição mantém o 
controle direto ou indireto da 
empresa pelo Estado.

Proposições do Poder Executivo foram recebidas ontem, na Reunião Ordinária de Plenário

Guilherme Dardanhan

Recursos serão para pagar precatórios 
A outra mensagem recebida 
ontem encaminha à ALMG o 
PL 4.997/18, com mudanças 
na Lei 22.914, de 2018, que 
dispõe sobre a cessão de direi-
tos creditórios originados de 
créditos tributários e não tri-
butários do Estado. A medida, 
segundo o Executivo, adapta 
a legislação estadual à possi-
bilidade aberta por emenda 
à Constituição Federal apro-
vada no fim do ano passado. 
O governador reforça a ne-
cessidade de tais operações 
para dar prosseguimento à 
execução de políticas públicas 
e à melhoria da situação eco-
nômico-financeira do Estado.

O projeto insere ainda o 
artigo 1º-A à mesma lei, auto-
rizando o Executivo a realizar 
operação de crédito com ins-
tituição financeira oficial fede-
ral até o limite de R$ 2 bilhões. 
Tais recursos seriam aplicados 
no pagamento de precatórios.

Os deputados da oposi-
ção argumentam que o ver-
dadeiro objetivo do governo 
com a divisão da Codemig é 
permitir a venda dos negócios 
mais rentáveis da empresa, 
como a exploração do nióbio.

O líder do Bloco Verdade 
e Coerência, deputado Gusta-
vo Corrêa (DEM), classificou a 
operação como um “crime con-

tra os mineiros”. Já o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) apre-
sentou questão de ordem ques-
tionando a rapidez com que os 
dois projetos encaminhados 
pelo governador foram incluí-
dos na pauta de três comissões.

Conforme o 2º-vice-pre-
sidente da ALMG, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que presidiu a reunião, todos 
os preceitos regimentais fo-
ram respeitados. O líder do 
Governo, deputado Durval Ân-
gelo (PT), argumentou que, ao 
apresentar os dois projetos, o 
governador respeitou o apelo 
das lideranças da Assembleia, 
mesmo com o respaldo jurídi-

co para sua estratégia anterior. 
Desculpas – No início da re-
união, o deputado Cabo Júlio 
(PMDB) fez pedido de descul-
pas à deputada federal Maria 
do Rosário (PT-RS), em virtude 
de pronunciamento realizado 
por ele em Plenário, em 2016. 
O parlamentar disse ter sido 
induzido ao erro por falsas no-
tícias relacionadas à deputa-
da. Cabo Júlio reconheceu ter 
se excedido e se retratou pu-
blicamente, conforme deter-
minação do Ministério Públi-
co. “Reitero aqui meu pedido 
de desculpas a ela e a todas 
as mulheres que se sentiram 
ofendidas”, afirmou.
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Coordenadores de polos participam de 
curso de capacitação na Assembleia

Coordenadores regionais do 
Parlamento Jovem de Minas 
(PJ Minas) participaram on-
tem de um curso de capa-
citação na Escola do Legis-
lativo da ALMG. O objetivo 
da atividade, que prossegue 
hoje, é abordar os desafios 
da expansão do projeto e sua 
modelagem organizacional, 
apresentar novas possibili-
dades, instrumentos e estra-
tégias para o seu desenvolvi-
mento e propor habilidades 
para uma coordenação mais 
colaborativa e efetiva.
O PJ Minas, que chega à sua 
15ª edição com o tema “Vio-
lência contra a Mulher”, é um 
projeto de formação política 
de estudantes, realizado pe-
la Assembleia Legislativa em 
parceria com as câmaras mu-
nicipais. Neste ano, os 88 mu-
nicípios participantes foram di-
vididos em 16 polos regionais, 
quatro a mais do que em 2017.

No encontro de ontem, 
estiveram em pauta a impor-
tância dos polos para o pro-
jeto, a elaboração dos regu-
lamentos regionais e a utili-

zação da comunicação como 
instrumento de mobilização 
dos estudantes. Os polos re-
gionais, instituídos em 2014, 
atuam como multiplicado-
res para a formação de uma 
grande rede colaborativa. A 
ideia é descentralizar a coor-
denação do projeto, tornan-
do-o ainda mais democrático.
Etapa regional – Hoje, os 
participantes vão debater o 
planejamento e a realização 
das plenárias regionais e par-
ticipar de oficinas de estudo 
sobre o documento-base que 
deverá norteá-las. Ao final, ca-
da coordenador vai apresen-
tar o trabalho que vem sendo 
realizado nos seus polos.

Ao longo das 15 edições 
do PJ Minas, o envolvimen-
to da sociedade com o proje-
to cresceu exponencialmente. 
Coordenadora do polo Alto Je-
quitinhonha e Mucuri, Betânia 
Salermo conta que, em 2015, 
apenas nove alunos de Itama-
randiba participaram do Par-
lamento Jovem de Minas. No 
ano passado, houve mais de 
200 inscrições no município.

O polo que ela coordena 
foi criado neste ano, com o in-
gresso das cidades de Mala-
cacheta, Datas e Diamantina, 
que se uniram às já participan-
tes Capelinha e Itamarandiba. 

Coordenador do polo No-
roeste, que engloba as cida-
des de Unaí, João Pinheiro, 
Bonfinópolis de Minas e Na-
talândia, José Carlos da Costa 
participa pela quarta vez do 
PJ Minas. Assim como ocor-
reu no Jequitinhonha, a ade-

são ao projeto se multiplicou 
na região. De acordo com Jo-
sé Carlos, o número de esco-
las participantes de Unaí sal-
tou de três para nove.

Como resultado concreto 
da participação dos estudan-
tes da região no projeto, Jo-
sé Carlos cita o protagonismo 
que alguns deles tiveram nas 
ocupações de escolas contra 
a emenda constitucional que 
limitou o aumento dos gastos 
públicos federais.

Ricardo Barbosa

Aprovado relatório do Fórum Startups

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aprovou on-
tem o relatório final do Fórum 
Técnico Startups em Minas. 
Realizado em 2016 sob a coor-

denação da comissão, o evento 
discutiu parâmetros para for-
mulação de políticas públicas 
para o setor das  startups no Es-
tado. Originário do documento 

apresentado pelo comitê de 
representação eleito no fim da 
realização do evento, o relató-
rio teve como relator o depu-
tado Ivair Nogueira  (PMDB), 
que apresentou emenda su-
primindo algumas propostas e 
fundindo outras, por conside-
rar o fato de essas propostas 
guardarem semelhanças com 
outras sugestões acolhidas an-
teriormente e a necessidade 
de ajustá-las à legislação.

O Fórum Técnico Startups 
em Minas foi um desdobra-
mento do Projeto de Lei (PL) 
3.578/16, dos deputados Anto-
nio Carlos Arantes, então pre-
sidente da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, e Dalmo 
Ribeiro Silva, ambos do PSDB.

Acessibilidade – A Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência aprovou 
a realização de audiência pú-
blica para debater questões 
relacionadas à acessibilidade 
no âmbito da Justiça Eleitoral, 
sobretudo nos locais de vota-
ção. O requerimento é do pre-
sidente da comissão, deputa-
do Duarte Bechir (PSD).

Também de autoria de 
Duarte Bechir, foram apro-
vadas audiência sobre polí-
ticas de educação para pes-
soas com deficiência e visita 
à Praça Rio Branco e às ime-
diações da Rodoviária de Be-
lo Horizonte, para conhecer 
as condições de mobilidade e 
acessibilidade na região.

COMISSÕES

Willian Dias

Comissão deu aval ao relatório do evento, realizado em 2016

O regulamento dos polos regionais é um dos assuntos do curso
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Comissão vai pedir a ministério recursos 
para obras contra enchentes na Capital

A Comissão de Segurança Pú-
blica aprovou ontem reque-
rimento de visita ao ministro 
das Cidades, Alexandre Baldy. 
O presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), e o deputado João Lei-
te (PSDB) pretendem solicitar 
ao ministro a liberação de 
verbas para obras no cruza-
mento das Avenidas Cristiano 
Machado e Bernardo Vascon-
celos, na Região Nordeste de 
Belo Horizonte. O objetivo é 
resolver o problema das en-
chentes que ocorrem com 
frequência nesse local.

O subsecretário de Pro-
teção de Defesa Civil de Be-
lo Horizonte, coronel Alexan-
dre Lucas Alves, disse que é 
preciso fazer uma obra estru-
tural para aumentar a drena-
gem de água na região e evi-
tar novas inundações. Segun-
do ele, a prefeitura tem um 
projeto pronto, mas não tem 
os R$ 130 milhões necessá-
rios à intervenção.

A afirmação do coronel foi 
feita em audiência da Comis-
são de Segurança Pública, que 
discutiu ações para minimizar 

os efeitos das chuvas fortes. A 
reunião contou com a presen-
ça de representantes da Defesa 
Civil, do Corpo de Bombeiros e 
do Ministério Público estadual.

Na audiência, foram exi-
bidos vídeos com imagens de 
alagamentos nas principais 
avenidas da Região Nordes-

te da Capital e na Feira dos 
Produtores, no Bairro Cida-
de Nova, no dia 24 de feve-
reiro. Uma vez que o período 
chuvoso deverá terminar em 
breve, as discussões se con-
centraram na prevenção de 
novas ocorrências na próxi-
ma temporada de chuvas.

O deputado João Leite 
sugeriu que as audiências pú-
blicas sobre o assunto sejam 
periódicas, uma vez que, por 
causa das mudanças climáti-
cas, não há mais garantia de 
quando começa ou termina o 
período chuvoso e de quanto 
será o volume de água. 

Deputados ouviram Bombeiros, Defesa Civil e Ministério Público sobre prevenção de inundações

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Crescimento urbano aumenta inundações 
A coordenadora estadual das 
Promotorias de Habitação 
e Urbanismo do Ministério 
Público, Marta Alves Larcher, 
afirmou que não se pode cul-
par a natureza pelo volume de 
chuva ou pelos desastres. Se-
gundo ela, a ação do homem 
é sempre a responsável por 
essas situações e nas áreas 
onde há ocupação urbana 
desordenada o risco é sem-
pre maior. Ela acrescentou, 
no entanto, que também há 
problemas nas avenidas e em 
outros locais ocupados com 
autorização do poder público.

Marta Larcher defendeu 
que os gestores municipais 
analisem melhor a situação 
e não permitam construções 
que geram a excessiva imper-
meabilização do solo urbano 

e a escassez de drenagem. Na 
opinião dela, por exemplo, o 
agravamento das enchentes 
na Avenida Cristiano Macha-
do é decorrência de obras da 
Linha Verde, assim como as 
enchentes na Via Expressa 
têm a ver com a canalização 
do Ribeirão Arrudas.

A sugestão do coronel 
Alexandre Lucas Alves é de 
que todas as áreas de risco 
ainda não ocupadas sejam 
mapeadas e sinalizadas e que 
as pessoas que tentem ocu-
pá-las sejam punidas. Quem 
o fizesse, segundo sua suges-
tão, não poderia acessar ne-
nhum benefício social nem 
políticas públicas de habita-
ção, por exemplo. “Não gasta-
ríamos quase nenhum dinhei-
ro pra fazer isso e impediría-

mos que movimentos sociais 
de cunho ideológico incenti-
vassem as pessoas a ocupa-
rem essas regiões”, declarou.

O coordenador -adjunto 
de Defesa Civil de Minas Ge-
rais, tenente-coronel Rodrigo 
de Faria Mendes, afirmou que, 
desde outubro do ano passa-
do, foram registradas 11 mor-
tes e 3 pessoas desaparece-
ram no Estado, em decorrên-
cia das chuvas. Também houve 
374 pessoas feridas e 66 mu-
nicípios foram atingidos pe-
las chuvas. Esses números são 
menores em relação ao mes-
mo período de 2016/2017, 
mas, segundo ele, não há mo-
tivos para comemorar. “Nosso 
trabalho é árduo porque não 
temos a cultura da prevenção 
em nosso país”, afirmou.

Como um dos desdobra-
mentos da audiência, o depu-
tado Sargento Rodrigues dis-
se que vai pedir ajuda à pre-
sidência da Assembleia para 
que material informativo da 
Defesa Civil seja reproduzido 
e distribuído a crianças e ado-
lescentes de todo o Estado. 

O deputado João Maga-
lhães (PMDB) citou o exemplo 
da Prefeitura de Manhuaçu 
(Zona da Mata), que, no ano 
passado, como medida de pre-
venção, fez limpeza das mar-
gens do Rio Manhuaçu, para 
evitar enchentes. Segundo ele, 
foram retiradas toneladas de 
lixo desses locais, desde garra-
fas PET até sofás e geladeiras, 
material que a população des-
carta em local inapropriado e 
acaba indo parar no rio.
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Mulheres se mobilizam por acesso a água
Vindas de regiões como a do 
Vale do Aço e a da Zona da 
Mata e de comunidades mais 
distantes, do Vale do Jequiti-
nhonha e do Norte de Minas, 
mais de 300 mulheres do Mo-
vimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) acamparam 
ontem na Praça da Assem-
bleia. A atividade é parte da 
programação especial Mulhe-
res na Luta por Direitos: Resis-
tência, Poder e Democracia, 
realizada pela ALMG com di-
versas entidades, para marcar 
o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado em 8 de março.

Além da aprovação da 
Política Estadual dos Atingi-
dos por Barragens, em trami-
tação na ALMG, as mulheres 
do MAB cobraram do governo 
do Estado outras medidas re-
lacionadas ao acesso a água, 
a energia e a terra. “Várias de 
nossas pautas regionais foram 
discutidas em mesas de diálo-
go com o governo. Eles ouvi-
ram o movimento, sim, mas 
não houve os encaminha-

mentos concretos que espe-
rávamos para questões bási-
cas, como o acesso a água pa-
ra consumo humano e para a 
produção”, afirma Aline Ruas, 
da coordenação do MAB.

Como exemplo, ela men-
ciona o projeto Veredas Sol e 
Lares, que já teria sido apro-
vado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), sem 
contudo ter saído do papel. O 
projeto, segundo ela, é inova-
dor e envolve a produção híbri-
da de energia, com  a combina-
ção de água e energia solar. A 
iniciativa foi desenvolvida pela 
Cemig em parceria com insti-
tuições e universidades.

Entre outros itens da 
pauta de reivindicações do 
movimento, está o acesso 
dos atingidos por barragens 
ao Fundo de Recuperação, 
Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidro-
gráficas (Fhidro-MG).

O movimento também 
cobra participação em ques-
tões voltadas para a solução 

de conflitos e para a recupe-
ração do Rio Doce, em virtu-
de do rompimento da Barra-
gem de Fundão, da minera-
dora Samarco, ocorrido em 
Mariana (Região Central do 
Estado), em 2015.
Programação – A programação 
do Dia Internacional da Mulher 
prossegue hoje, com diversas 
atividades na Praça da Assem-
bleia, entre 8 e 18 horas. Have-

rá debates sobre direitos das 
mulheres, oficina de bordados 
e apresentações culturais, tais 
como capoeira infantil, samba 
de roda e hip hop.

Amanhã, haverá mobiliza-
ção na Praça Sete, em Belo Ho-
rizonte, com diversos eventos 
ao longo do dia, entre os quais 
uma audiência pública da Co-
missão Extraordinária das Mu-
lheres da ALMG, às 10 horas.

Movimento dos Atingidos por Barragens 
cobra agilidade em tramitação de projeto

Representantes do Movimen-
to dos Atingidos por Barra-
gens (MAB) foram recebidos 
na tarde de ontem pelo pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Eles pediram 

agilidade na tramitação do 
Projeto de Lei (PL) 3.312/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui a Política 
Estadual dos Atingidos por 
Barragens. Mais cedo, as mu-
lheres do movimento realiza-

ram mobilização na Praça da 
Assembleia, como parte da 
programação do Dia Interna-
cional da Mulher (leia abaixo).

Após a reunião, o PL 
3.312/16 foi incluído na pau-
ta do Plenário de hoje, em 1º 
turno. Ele estava na Comissão 
de Fiscalização Financeira, que 
perdeu o prazo para apreciá-lo. 
Em virtude disso, o presidente 
da Comissão de Direitos Huma-
nos, deputado Cristiano Silveira 
(PT), apresentou requerimento 
para inclusão da matéria na or-
dem do dia do Plenário.

Segundo Pablo Dias, coor-
denador estadual do MAB, 
já existe um entendimento 
com o governo do Estado pa-
ra aprovação do texto mais re-
cente do projeto, incluído no 
substitutivo nº 2, da Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social. O presi-

dente Adalclever Lopes expli-
cou a necessidade de entendi-
mento também com os líderes 
da Casa. Os deputados Rogé-
rio Correia (PT), 1º-secretário 
da ALMG, e Agostinho Patrus 
Filho (PV), líder do bloco Com-
promisso com Minas Gerais, 
participaram do encontro.

A proposição assegura 
assistência às pessoas ou po-
pulações afetadas por impac-
tos decorrentes da constru-
ção, instalação, ampliação ou 
operação de barragens e ou-
tros empreendimentos. Ela 
define o conceito de “atingi-
dos por barragens”, lista seus 
direitos, determina as formas 
de reparação, os mecanismos 
de financiamento e o órgão 
gestor da política estadual 
voltada para esse segmento, 
com espaços reservados para 
a participação popular.

Presidente Adalclever Lopes recebeu representantes do movimento 

Mobilização integra programação do Dia Internacional da Mulher

Luiz Santana

DIREITOS HUMANOS

Clarissa Barçante
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Indicação 52/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica Dalila Andrade Oliveira para 
o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 57/18
Do governador Fernando Pimentel. Indica Evaldo Ferreira Vilela para o 
cargo de presidente da Fapemig. Discussão em turno único

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que contém 
o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão Permanente 
de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 1º 
turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Sião. Discussão em 2º turno

PL 3.312/16
Do governador Fernando Pimentel. Institui a Política Estadual dos Atin-
gidos por Barragens. Discussão em 1º turno

Dia da Mulher
A deputada Marília Campos 
(PT) convidou todos a partici-
parem da programação da As-
sembleia em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, 
sobretudo das atividades pre-
vistas para amanhã, na Praça 
Sete, em Belo Horizonte. A 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres vai realizar audiên-
cia pública no local, a partir 

das 10 horas. A deputada 
também defendeu a aprova-
ção, em 2º turno, do Projeto 
de Resolução (PRE) 49/17, 
da Mesa da ALMG, que tor-
na a Comissão das Mulheres 
permanente. “Isso seria um 
marco de nossas conquis-
tas no Legislativo”, declarou 
Marília Campos. Em aparte, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) disse que a aprovação do 

PRE 49/17 é consenso. Marí-
lia Campos anunciou, ainda, 
a apresentação de projeto in-
cluindo ofensas relacionadas 
a gênero entre as hipóteses 
de quebra de decoro parla-
mentar, ao comentar pronun-
ciamento do deputado Cabo 
Júlio (PMDB) contra a depu-
tada federal Maria do Rosário 
(PT-RS), que gerou pedido de 
desculpas do parlamentar.

Codemig 1
O deputado Bonifácio  Mourão 
(PSDB) comentou decisão ju-
dicial que condenou o gover-
no estadual a pagar R$ 44 mi-
lhões à Prefeitura de Gover-
nador Valadares, referente a 
repasse de verbas na área de 
saúde. Segundo o parlamen-
tar, a situação é insustentá-
vel. “Existe o risco iminente 
dos conveniados deixarem 

de prestar os serviços e de 
não terem os materiais ne-
cessários para executar os 
atendimentos”, declarou. Ele 
protestou, ainda, contra a 
intenção do governo de per-
mitir a divisão da Companhia 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Codemig). Na opinião de 
Bonifácio Mourão, a inten-
ção é vender as reservas de 
nióbio de Minas. Em aparte, 

o deputado Rogério Correia 
(PT) afirmou que as minas 
de nióbio já são terceiriza-
das desde a década de 1970 
e que projeto do governo 
sobre o assunto não trará 
mudanças nesse sentido. “A 
abertura do capital em 49% 
é justamente para evitar pri-
vatização”, declarou Rogério 
Correia, sobre um dos itens 
da matéria.

Codemig 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) leu trechos de 
coluna assinada por Raquel 
Faria e publicada no jornal O 
Tempo, na segunda-feira (5). 
Segundo a publicação, o go-
vernador Fernando Pimentel 
já estaria tão certo da apro-
vação da divisão da Compa-
nhia de Desenvolvimento do 
Estado (Codemig), que teria 

recebido prefeitos em seu 
gabinete e prometido recur-
sos. “É a campanha na rua, 
por isso a pressa de aprovar 
o projeto. Vale tudo pela ree-
leição”, afirmou o parlamen-
tar, sobre proposição que 
trata da matéria. Sargento 
Rodrigues protestou, ainda, 
contra a criação da Codem-
ge, que resultaria da divisão 
da Codemig. Segundo ele, 

essa medida deveria ter sido 
apreciada na ALMG, antes do 
registro da empresa na Junta 
Comercial do Estado. “Isso 
será objeto de ação popular 
por parte deste deputado. 
Nossa oposição pode ser pe-
quena em termos numéricos, 
mas somos grandes em nos-
sa obstrução, que fazemos 
representando o interesse do 
povo mineiro”, completou.

Codemig 3
O deputado João Leite  (PSDB) 
concordou com os protestos 
de seus colegas contra a in-
tenção do governo de promo-
ver a divisão da Companhia 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Codemig). Ele também se 
posicionou contra a venda de 
ações da Codemig e a criação 
da Codemge. Segundo João 
Leite, os 49% da Codemig 

serão vendidos por apenas 
alguns milhões de reais en-
quanto os chineses teriam 
comprado parte das minas 
de nióbio de Araxá por quase 
US$ 2 bilhões. “Não podemos 
permitir. O PT está dilapidan-
do nosso patrimônio, ven-
dendo a galinha dos ovos de 
ouro, por não ter paciência de 
colher os ovos diariamente. 
Ainda existe expectativa de 

prospecção de 200 anos nas 
minas de nióbio. Não pode-
mos aceitar, o PT está dando 
um golpe duro na população 
de Minas Gerais”, afirmou. 
O deputado ainda protestou 
contra a intenção inicial do 
governo, de incluir a divisão 
da Codemig em projeto sobre 
as organizações de saúde. A 
matéria, agora, será tratada 
em projeto específico.

ORADORES
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Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
8 horas

• Dia Internacional da Mulher – debates e programação cultural (Praça da 
Assembleia)

8h30
• Parlamento Jovem de Minas (Escola do Legislativo) – curso de formação 

de coordenadores de polos regionais 
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.677/17 (1º 
turno), da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implantação de 
medidas contra a violência obstétrica

• Fórum Técnico Semeando Letras (GPI) – reunião do comitê de representação
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.229/15 (1º turno), do deputado Agostinho Patrus 
Filho, que altera a Lei 11.726, de 1994, a qual dispõe sobre a política 
cultural do Estado, para incluir, entre as medidas a serem adotadas pelo 
governo, o estímulo a mecanismos colaborativos de financiamento

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

res sobre 23 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.631/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre a produ-
ção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Secretaria de Estado de 
Saúde para ouvir o secretário sobre repasses financeiros aos municípios. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – a deputada Marília Campos (PT) 

e representantes de movimentos de defesa dos direitos da mulher fa-
lam sobre a audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres 
marcada para amanhã, na Praça Sete

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

receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.444/15 (1º turno), do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre 
a prioridade de tramitação dos processos administrativos em que figure 
como parte interessada pessoa com idade igual ou superior a 65 anos

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 3.119/15 (2º turno), do deputado Felipe Attiê, que 
institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Belo Horizonte) – visita ao 
Conselho Estadual de Educação para conhecer o trabalho do órgão. Re-
querimento: deputada Ione Pinheiro

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

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• 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 939/15 (1º turno), do deputado Sávio Souza Cruz, 
que dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo 
Estado com o ICMS da energia elétrica

15h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.996/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera 
a Lei 22.828, de 2018, a qual autoriza a transformação da Codemig em 
sociedade de economia mista

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) –  discutir e votar pa-

recer sobre o PL 4.996/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.828, de 2018, a qual autoriza a transformação da 
Codemig em sociedade de economia mista

16h15
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.997/18 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 22.914, 
de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados 
de créditos tributários e não tributários

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

discutir e votar parecer sobre o PL 4.996/18 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que altera a Lei 22.828, de 2018, a qual autoriza a 
transformação da Codemig em sociedade de economia mista

18 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 16 horas
18h15

• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 16h15

18h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 16h30

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (19/10) – 

Debate a saúde única e as políticas públicas para animais
 4h15 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Gravações de audiências criminais 
 7h Zás – Ballet Jovem de Minas Gerais 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Hanseníase 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Ex-deputada Marta Nair 
 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 21h Assembleia Debate – Intervenção no Rio/desdobramentos 
 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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