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Na Comissão de Saúde, 
recebeu parecer pela apro-
vação o PL 2.876/15, do de-
putado Felipe Attiê, que ori-
ginalmente propõe a criação 
do Programa de Prevenção e 
Combate ao Câncer Infanto-
juvenil. O relator, deputado 
Doutor Jean Freire (PT), apre-
sentou o substitutivo nº 1, que 
sugere a instituição do Dia Es-
tadual de Combate ao Câncer 
Infantojuvenil, uma vez que a 
criação do programa seria da 
alçada do Poder Executivo.

são de Administração, o PL 
1.938/15, do deputado Elis-
mar Prado (PDT), que estabe-
lece normas e diretrizes para 
concursos públicos.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te deu parecer favorável ao 
PL 939/15, do deputado Sávio 
Souza Cruz (PMDB), que de-
termina a divulgação na inter-
net dos valores arrecadados 
pelo Estado com o ICMS sobre 
a energia elétrica. A matéria 
pode ir a Plenário, em 1º turno. 

ta ou indiretamente, pessoa 
com idade igual ou superior a 
65 anos. O relator da matéria, 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), que di-
minuiu para 60 anos a idade 
para usufruir do benefício. O 
PL 1.444/15 já pode ser vota-
do em 1º turno no Plenário.

Também pode ir a Plená-
rio, em 1º turno, após apro-
vação de parecer na Comis-

Três comissões da ALMG apro-
varam ontem pareceres rela-
tivos a projetos de lei sujeitos 
à apreciação do Plenário. Na 
Comissão de Administração 
Pública, recebeu votação favo-
rável o parecer que recomen-
da a aprovação do Projeto de 
Lei (PL) 1.444/15, do deputa-
do Carlos Pimenta (PDT). 

A proposição determina 
que se priorizem, no serviço 
público estadual, os processos 
administrativos em que figure 
como parte interessada, dire-

to a valores que Minas tem a 
receber. Também autoriza o 
Executivo a realizar emprésti-
mo com instituição financeira 
oficial federal até o limite de 
R$ 2 bilhões. Com o desmem-
bramento, esses assuntos se-
riam contemplados em duas 
proposições diferentes. O pro-
jeto retornou ao Plenário para 
reiniciar a tramitação. 

rar a Lei 22.914, de 2018. A 
norma dispõe sobre a cessão 
de direitos creditórios origi-
nados de créditos tributários 
e não tributários do Estado. O 
relator foi o deputado Leoní-
dio Bouças.

O texto original do proje-
to traz ajustes para permitir 
que sejam cedidos a terceiros, 
mediante pagamento, o direi-

são já foi formalizada na Junta 
Comercial, com a criação de 
uma nova empresa, denomi-
nada Codemge, que assumiria 
todas as atividades da Code-
mig, à exceção da exploração 
do nióbio, a qual seria vendida.
Créditos – A CCJ aprovou, 
na mesma reunião, proposta 
de desmembramento do PL 
4.997/18, que pretende alte-

Ficou para hoje, em reunião 
marcada para 14h30, a análise 
do Projeto de Lei (PL) 4.996/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que permite a cisão, 
fusão ou incorporação da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig). Ontem, o deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), rela-
tor da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), a 
qual também preside, determi-
nou a distribuição de cópias do 
seu parecer. Ele concluiu pela 
constitucionalidade da propos-
ta na forma original. 

O PL 4.996/18 altera a Lei 
22.828, de 2018, que trans-
formou a Codemig de empre-
sa pública para sociedade de 
economia mista. A proposi-
ção mantém o controle acio-
nário direto ou indireto da 
companhia pelo Estado.

O parecer cita mensagem 
do governador, enviada jun-
to com o projeto, em que ele 
informa a intenção de separar 
os ativos econômicos da Co-
demig, com a consequente 
elevação do valor de mercado 
das suas ações. Deputados da 
oposição denunciam que a ci-

CCJ vota hoje parecer que considera
constitucional a divisão da Codemig

Willian Dias

Comissão iniciou ontem análise do projeto do governador que permite a cisão da empresa

PL dá prioridade a idoso em processos
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ORADORES
Servidoras 1
Ao saudar servidoras dos sis-
temas prisional e socioedu-
cativo que ocupavam as ga-
lerias, o deputado João Leite 
(PSDB) denunciou que elas es-
tariam sendo ameaçadas pelo 
governo, por causa de greve 
anunciada pela categoria. Se-
gundo o deputado, o Poder 
Executivo propôs um acordo 
que previa equiparação sa-

larial com outras carreiras, 
mas não cumpriu. Ele cobrou 
providências sobre o assunto 
e aproveitou para mencionar 
que hoje (8) se comemora o 
Dia Internacional da Mulher e 
que a Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres da ALMG po-
derá se tornar permanente. 
João Leite também leu carta 
do ex-deputado federal João 
Paulo Pires de Vasconcelos, 

um dos fundadores do PT, na 
qual ele critica a gestão do go-
vernador Fernando Pimentel, 
em especial a abertura de ca-
pital da Companhia de Desen-
volvimento Econômico (Code-
mig). Em aparte, a deputada 
Marília Campos (PT) pediu 
que os deputados votassem 
projeto que institui a Comis-
são das Mulheres de maneira 
permanente. 

Servidoras 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) destacou que a 
oposição é favorável ao Proje-
to de Resolução 49/17, de au-
toria da Mesa da Assembleia, 
que torna permanente a Co-
missão Extraordinária das 
Mulheres. O deputado tam-
bém cobrou que essa comis-
são analise as supostas amea-
ças às servidoras dos sistemas 

prisional e socioeducativo, 
mencionadas pelo deputado 
João Leite (PSDB). Sargento 
Rodrigues lembrou que é au-
tor do projeto que deu ori-
gem à Lei Complementar 116, 
de 2011, a qual pune o assé-
dio moral na administração 
pública. Em aparte, João Leite 
informou que a Secretaria de 
Estado de Administração Pri-
sional promove hoje (8) um 

congresso sobre assédio mo-
ral. Sargento Rodrigues suge-
riu que os servidores do setor 
compareçam ao congresso 
e denunciem a situação. Ele 
ainda relatou que impetrou 
ação na Justiça para invalidar 
atos da Junta Comercial refe-
rentes ao desmembramento 
da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico (Codemig), 
ainda não aprovado.

Piscicultura
O deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) afirmou que 
a população de Morada 
Nova de Minas aguarda a 
aprovação do Projeto de Lei 
4.431/17, de sua autoria, 
que regulamenta a piscicul-
tura no Estado. Segundo o 
deputado, o segmento so-
fre com a falta de incentivo 
do governo. Para destacar a 

importância da piscicultura, 
ele ressaltou que Minas é 
um dos maiores produtores 
de tilápia no Brasil e que a 
criação de peixes de água 
doce movimenta mais de  
R$ 3 bilhões no País. O de-
putado também criticou a 
Copasa por cobrar pelo ser-
viço de tratamento de esgo-
to em Joaíma (Vale do Je-
quitinhonha) e Mutum (Vale 

do Rio Doce), mesmo sem 
executá-lo. Por fim, Alencar 
da Silveira Jr. cobrou a ins-
tituição de uma Assembleia 
Constituinte para promover 
reformas no sistema político 
brasileiro. Ele defende, en-
tre outras coisas, o fim das 
emendas parlamentares e 
das indicações políticas para 
cargos públicos, além do 
fortalecimento dos partidos. 

Projetos
O deputado Rogério Correia 
(PT) ressaltou a importância 
de dois projetos que esta-
vam na pauta do Plenário: o 
Projeto de Resolução 49/17, 
da Mesa, que torna perma-
nente a Comissão Extraor-
dinária das Mulheres, e o 
Projeto de Lei 3.312/16, do 
governador Fernando Pi-
mentel, que institui a Polí-

tica Estadual dos Atingidos 
por Barragens. Em relação 
ao primeiro, ele destacou 
que os problemas que afli-
gem as mulheres numa so-
ciedade machista não são 
esporádicos. Já sobre o se-
gundo, Rogério Correia disse 
que ele garante que só haja 
construção de barragem se 
a situação da população afe-
tada for considerada e seus 

direitos, preservados. O par-
lamentar também defendeu 
a instalação de uma Assem-
bleia Constituinte para pro-
mover mudanças na política 
nacional. Em aparte, a de-
putada Marília Campos (PT) 
convidou todos a participa-
rem das atividades previstas 
para hoje (8), em comemo-
ração do Dia Internacional 
da Mulher.

Comissão debate 30 anos da Constituição
sita ao Ministério da Cultura, 
para divulgar ações desen-
volvidas no Estado. A solici-
tação é dos deputados Bosco 
(Avante), Glaycon Franco (PV) 
e Elismar Prado (PDT). A co-
missão também vai discutir, 
a pedido de Glaycon Franco, 
projeto sobre a distribuição 
de recursos do ICMS para os 
municípios.

res do Estado (Ipsemg) e de 
sindicatos da categoria, para 
discutir a situação do órgão. 
O requerimento é assinado 
pelo presidente da comissão, 
deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB), e pelo deputado 
Rogério Correia (PT).

A Comissão de Cultura 
também aprovou requeri-
mentos. Um deles prevê vi-

Cidadã nos diferentes campos 
da vida política brasileira, em 
especial nos direitos sociais.

A comissão aprovou ou-
tros requerimentos. Um de-
les prevê visita ao secretário 
de Estado de Planejamento 
e Gestão, Helvécio Maga-
lhães, com a participação de 
representantes do Instituto 
de Previdência dos Servido-

Os 30 anos da Constituição 
Federal de 1988 serão tema 
de debate público a ser reali-
zado pela Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Assis-
tência Social. Requerimento 
nesse sentido, do deputado 
André Quintão (PT), foi apro-
vado ontem pela comissão. O 
objetivo é discutir os impac-
tos da chamada Constituição 

COMISSÕES
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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

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as carrei-
ras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera diversas leis sobre o 
tema. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psi-
cossocial das famílias das vítimas de calamidades públicas. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei adota medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-

Ato na Praça Sete terá audiência pública
e participação de diversos coletivos

falecida, pretende distribuir, 
no ato de hoje, as confecções 
preparadas ao longo do dia.

A coordenadora do cole-
tivo, Leda Leonel, lamentou a 
falta de mais mulheres na polí-
tica, mas destacou a importân-
cia de a Assembleia promover 
eventos como esta semana de 
mobilização em razão do Dia 
Internacional da Mulher. “Nós 
pretendemos nos pronunciar 
politicamente e fazer as pessoas 
pensarem a respeito da políti-
ca, por meio de um ato ances-
tral que é bordar”, salientou.

tas usados para carregar água, 
a fim de expô-los. Neles serão 
estampadas frases de conteú-
do político, segundo uma das 
coordenadoras, Aline Ruas.

Um dos coletivos presen-
tes no Hall das Bandeiras foi 
o Linhas do Horizonte, cujas 
integrantes bordam mensa-
gens e imagens com teor po-
lítico e feminista em lenços 
e faixas. O “Marisas”, como 
também é conhecido pelo 
fato de o primeiro bordado 
ter sido presenteado à ex-pri-
meira dama Marisa Letícia, já 

por Barragens e o segundo 
torna permanente a Comissão 
Extraordinária das Mulheres.

Uma das coordenadoras 
do Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), Camilla 
Brito reforçou a importância 
da aprovação das duas pro-
posições. “Seriam dois pas-
sos importantes para garantir 
os direitos do povo, sobretu-
do das mulheres”, afirmou.

O MAB também fez seus 
preparativos para o ato na Pra-
ça Sete. As mulheres do movi-
mento trouxeram baldes e la-

Integrantes de coletivos de 
mulheres acampadas no Hall 
das Bandeiras da Assembleia 
Legislativa fizeram, ao longo 
do dia de ontem, os preparati-
vos para participar da progra-
mação do Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em todo 
o mundo neste 8 de março. 
Centenas de mulheres, vindas 
de diversas regiões do Estado, 
confeccionaram os materiais 
que serão levados para um 
grande ato na Praça Sete, no 
Centro de Belo Horizonte, ápi-
ce da mobilização Mulheres 
na Luta por Direitos: Resistên-
cia, Poder e Democracia, pro-
movida pela ALMG em parce-
ria com diversas entidades.

O evento na Praça Sete in-
clui uma audiência pública da 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres da Assembleia, pre-
vista para começar às 10h15.

Parte das mulheres acam-
padas no Hall das Bandeiras 
participou também da Reu-
nião Ordinária de Plenário de 
ontem, para cobrar a apro-
vação pelos deputados do 
Projeto de Lei (PL) 3.312/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, e do Projeto de Re-
solução (PRE) 49/17, da Mesa 
da Assembleia, que aguardam 
votação. O primeiro institui a 
Política Estadual dos Atingidos 

Coletivos de mulheres finalizaram ontem preparativos para ato desta quinta-feira

Clarissa Barçante

DIA DA MULHER
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

• Dia Internacional da Mulher – Tenda de debates, rodas de conversa e 
programação cultural (Praça Sete)

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

10h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – debater, em 

evento na Praça Sete, o tema “Mulheres na luta por direitos: resistência, 
poder e democracia”, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
Requerimento: deputadas Marília Campos, Celise Laviola, Ione Pinhei-
ro, Arlete Magalhães, Geisa Teixeira e Rosângela Reis e deputado Tadeu 
Martins Leite

10h45
• 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

11h15
• 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – anúncio da nova Executiva Esta-

dual do Podemos
14h30

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

• Comissão de Constituição e Justiça (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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 
reunião das 10h45

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 11h15

 0h Plenário (continuação) 
 1h Brasil Eleitor
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (14/12) – Debate sobre 

a proposta de revisão da lei conhecida como Lei Robin Hood 
e correção de distorções nas regras de repartição do ICMS em 
Minas Gerais 

 4h30 Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 
Daniela Santiago 

 6h30 Memória e Poder – Artista plástica Adel Souki 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões

 12h Assembleia Debate – Intervenção no Rio: desdobramentos 
 13h Mundo Político 
 13h30 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Professora Magda Soares 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Mães encarceradas 
 20h Palestra – Discussão sobre a ética na política e na gestão pública, 

com Mariah Brochado Ferreira  
 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: Luiz Augusto (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

TV ASSEMBLEIA

ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 

único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.863

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei busca inserir 
mensagem educativa em cardápios e material promocional de bares. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas e rodovias. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

ORDEM DO DIA (Cont.)


