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PL prevê incentivo ao crowdfunding
A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 
aprovou ontem parecer de 1º 
turno favorável ao Projeto de 
Lei (PL) 2.229/15, do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), 
que inclui como uma das me-
didas da política cultural do 
Estado a promoção de meca-
nismos colaborativos de finan-
ciamento. Com isso, a matéria 
está pronta para ir a Plenário. 
O objetivo é diversificar formas 
de captação de recursos para 
viabilizar iniciativas culturais, 
estimulando o crowdfunding 

(financiamento coletivo).
O relator, deputado Cás-

sio Soares (PSD), manteve o 
texto original. Ele destacou 
que a implementação da me-
dida não implica despesa pa-
ra os cofres públicos.

Cássio Soares lembrou que 
a Comissão de Cultura apoiou 
o mérito do projeto, tendo 
em vista que formas tradicio-
nais de financiamento têm se 
mostrando insuficientes e que 
o avanço da internet  tem esti-
mulado novas formas de incen-
tivo a ideias e projetos.

Comissão de Administração marca para
terça a análise da divisão da Codemig

Após quatro horas de reunião, 
foi adiada a votação do parecer 
de 1º turno sobre o Projeto de 
Lei (PL) 4.996/18, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
permite a cisão, fusão ou incor-
poração da Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). Re-
querimento com esse teor foi 
aprovado ontem pela Comis-
são de Administração Pública.

A comissão retomará a 
análise da proposição na pró-
xima terça-feira (20). O pa-
recer, já distribuído em avul-
so na reunião anterior, segue 
o entendimento da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ). Assim, o deputado 
João Magalhães (PMDB), re-
lator da proposta e presiden-
te da Comissão de Adminis-
tração Pública, opinou pela 
aprovação do projeto em sua 
forma original.

A proposição busca sepa-
rar os ativos econômicos da 
Codemig, com a consequente 
elevação do valor de merca-
do das suas ações. Para isso, 
altera a Lei 22.828, de 2008, 
que transformou a Codemig, 
então uma empresa pública, 

em sociedade de economia 
mista. O Estado manterá em 
seu poder, no mínimo, 51% 
das ações com direito a voto 
da companhia. Entretanto, a 
lei prevê a possibilidade de, 
com autorização legislativa, o 
governo transferir o controle 
acionário da empresa.

Durante a reunião, depu-
tados da oposição se utiliza-
ram de instrumentos do Regi-
mento Interno para obstruir 
os trabalhos e protelar a vo-
tação do parecer sobre o PL 
4.996/18. Os deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), João 
Leite (PSDB), Felipe Atiê (PTB) 

e Antonio Carlos Arantes 
 (PSDB) condenaram a pro-
posta do governo de Minas 
de dividir a Codemig, pois is-
so representaria, na opinião 
deles, entregar a parte lu-
crativa da empresa e deixar 
sob controle do Estado ape-
nas a fatia onerosa.

Impasse entre governo e oposição impediu votação de parecer sobre o PL 4.996/18, do governador 

Projeto passou na FFO e pode ir a Plenário

Willian Dias

Guilherme Bergamini
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Participantes de reunião defendem ações
integradas para a preservação da água

Participantes de audiência 
pública conjunta realizada na 
manhã de ontem pelas Co-
missões de Agropecuária e 
Agroindústria e de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável defenderam a in-
tegração de diferentes ações 
de preservação das águas em 
Minas Gerais. A reunião teve 
como objetivo preparar os 
participantes de Minas para as 
discussões do Fórum Mundial 
da Água, a ser realizado em 
Brasília, de 18 a 23 de março.

O chefe de gabinete do 
Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam), Marcelo 
da Fonseca, destacou a cria-
ção de um grupo composto 
por órgãos do governo, uni-
versidades e sociedade civil 
organizada, com o objetivo 
de compartilhar o que está 
sendo feito nessa área e pro-
por soluções. Para ele, é fun-
damental identificar as ações 
desenvolvidas por cada enti-
dade e fazê-las convergir.

O analista ambiental 
da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária de Minas Gerais 
(Faemg), Guilherme da Silva 
Oliveira, também defendeu a 
integração das ações desen-
volvidas no Estado. Para ele, 
cada entidade desenvolve ini-
ciativas, mas não há planeja-
mento. “Os comitês das bacias 
deveriam ser utilizados para 

organizar as ações”, disse.
Representantes da Copa-

sa, da Cemig, da Secretaria de 
Estado de Agricultura e de en-
tidades como a Federação das 
Indústrias (Fiemg) e a Organi-
zação das Cooperativas do Es-
tado (Ocemg) apresentaram 
iniciativas, realizadas por suas 
instituições, voltadas ao uso 
racional dos recursos hídricos.

Um dos autores do re-
querimento de audiência, o 
presidente da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, deputado Antonio Carlos 

Arantes (PSDB), considerou 
necessário avançar nas dis-
cussões, já que o uso racional 
da água é fundamental, dian-
te da realidade de rios e re-
presas que estão secando. 

Outro autor do requeri-
mento, o deputado Glaycon 
Franco (PV), presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, 
lembrou que o Estado é con-
siderado a caixa d’água do 
Brasil e ocupa uma posição 
estratégica.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) ponderou que a pre-

servação da água deve ser 
pensada no contexto da ocu-
pação urbana, sendo neces-
sário envolver no debate as 
agências metropolitanas e os 
setores do governo responsá-
veis pela gestão das cidades.

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) criticou a falta 
de ações da Copasa voltadas 
para o tratamento da água.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) aproveitou a ocasião pa-
ra condenar o plano do gover-
no federal de privatizar a em-
presa Furnas Centrais Elétricas. 

Deputados apoiam reivindicação de fiscais
Os fiscais agropecuários de 
Minas Gerais, em greve desde 
sexta-feira (9), receberam a so-
lidariedade de diversos parla-
mentares, em reunião realiza-
da pela Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria na tarde 
de ontem. Na ocasião, foram 
ouvidos representantes do Sin-
dicato dos Fiscais Agropecuá-
rios de Minas Gerais (Sindafa), 
que se queixaram principal-
mente do tratamento diferen-
ciado que o governo estaria 
dando a diversas categorias, 
além do não cumprimento de 
acordo firmado em 2015.

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) afirmou que os 
grevistas deveriam ter caute-
la com a proposta do governo 
de oferecer uma ajuda de cus-
to, aconselhando que eles não 
devem perder de vista sua 
principal reivindicação, que é 
o encaminhamento do plano 
de cargos e salários à ALMG.

Tanto Fabiano Tolentino 
quanto o deputado Carlos Pi-
menta (PDT) criticaram o que 
veem como um tratamento 
diferenciado a algumas cate-
gorias de servidores. “O go-
verno pagou o 13º salário 

do pessoal da segurança pú-
blica, mas não o de vocês. O 
plano de carreira foi acorda-
do em 2015 e até hoje não foi 
enviado à ALMG”, frisou.

Já o deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) cha-
mou atenção para a importân-
cia que a categoria tem para o 
agronegócio mineiro. “Vocês 
combatem fraudes, promovem 
o desenvolvimento e garantem 
as condições sanitárias dos ani-
mais e do povo mineiro. Se vo-
cês cruzam os braços, muitos 
outros perdem”, declarou.

Durante a reunião, foi 

aprovado requerimento, de au-
toria de Antonio Carlos Arantes, 
para que seja realizada audiên-
cia pública sobre o assunto.

São três as reivindicações 
dos fiscais agropecuários, de 
acordo com o comunicado 
oficial de greve do Sindafa. A 
primeira é a revisão do plano 
de carreira do Instituto Minei-
ro de Agropecuária; a segun-
da é a retirada do fator de de-
dução da Gratificação de Es-
colaridade, Desempenho e 
Produtividade; e a terceira 
exigência é a instituição de 
um auxílio-alimentação.

Audiência conjunta foi uma preparação para o Fórum Mundial da Água, a ser realizado em Brasília

Clarissa Barçante

COMISSÕES



15 de março de 2018 quinta-feira – Assembleia Informa • 3

Tratamento da epilepsia será debatido
A Comissão de Saúde aprovou 
ontem diversos requerimen-
tos de audiência pública. Uma 
delas vai tratar das dificulda-
des enfrentadas pelas pessoas 
que têm epilepsia em obter 
atendimento médico e farma-
cêutico. O requerimento é do 
deputado Alencar da Silveira 
Jr. (PDT). Na mesma audiência, 
será abordada a  viabilidade de 
liberação do uso do canabidiol 

(substância presente na ma-
conha) como opção de trata-
mento da doença.

Outras comissões se reu-
niram para votar requerimen-
tos. A Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas aprovou visita à 
Secretaria de Estado de Saúde, 
a pedido do deputado Antônio 
Jorge (PPS). O objetivo é discu-
tir assuntos de interesse das 

comunidades terapêuticas.
A atuação de órgãos de 

defesa do consumidor em 
Frutal (Triângulo Mineiro) se-
rá tema de audiência da Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte, a 
requerimento do deputado 
Arnaldo Silva (PR).

Na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, foi aprovada au-

diência sobre a preservação da 
mata do Bairro Jardim Améri-
ca, na Capital, a pedido da de-
putada Marília Campos (PT).

Os parlamentares da Co-
missão de Direitos Huma-
nos aprovaram, entre outras, 
uma audiência sobre a vio-
lência contra a mulher. O re-
querimento é do presidente 
da comissão, deputado Cris-
tiano Silveira (PT).

COMISSÕES

Críticas ao governo 2
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) comparou a 
atual administração estadual 
a uma praga de gafanhotos, 
que, segundo ele, por onde 
passam, deixam a terra ar-
rasada. “Só o que funciona 
bem neste governo é a publi-
cidade oficial, que tem R$ 85 
milhões previstos no orça-
mento”, declarou, após enu-

merar irregularidades como 
a retenção de repasses da 
parte do ICMS e do IPVA que 
caberia às prefeituras, amea-
çando, assim, a  continuidade 
de programas sociais, o 
atendimento em hospitais 
filantrópicos, o transporte e 
a merenda escolar. “Os pre-
feitos estão desesperados”, 
lamentou. O problema, na 
opinião do parlamentar, tam-

bém é grave na segurança 
pública. Em alguns muni-
cípios, haveria apenas um 
policial militar destacado. 
Sargento Rodrigues lembrou, 
ainda, que algumas catego-
rias do serviço público esta-
dual vão completar quatro 
anos sem a reposição das 
perdas inflacionárias em 
seus vencimentos, confor-
me prevê a Constituição.

Lula 
O deputado Rogério  Correia 
(PT) alertou para a injustiça 
que será cometida caso o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva seja preso. 
De acordo com ele, trata-
-se do presidente mais po-
pular da história do Brasil, 
cujo governo foi capaz de 
realizações de vulto, como 
tirar 40 milhões de brasilei-

ros da miséria. “É um absur-
do o que querem impor a 
uma pessoa inocente”, afir-
mou. Ao exibir uma charge 
publicada na imprensa, o 
deputado criticou recente 
encontro entre o presiden-
te Michel Temer e a presi-
denta do STF, Cármen Lúcia 
Antunes Rocha, na casa de-
la. Essa reunião, segundo o 
parlamentar, selou a conti-

nuidade do golpe que vai se 
consolidar com a iminente 
prisão de Lula. “O golpe tem 
que continuar”, ironizou. “E, 
se prenderem o Lula, aí vai 
passar a valer tudo”, decla-
rou, lembrando a aproxima-
ção do aniversário do golpe 
de 1964 (1º de abril). “Mas 
o PT vai resistir e o Lula será 
colocado como nosso candi-
dato”, disse.

Críticas ao governo 1 
O deputado João Leite (PSDB) 
disse, em pronunciamento, 
que o Poder Executivo é inca-
paz de cumprir seus compro-
missos e está promovendo 
um leilão do patrimônio dos 
mineiros. De acordo com o 
deputado, a atual administra-
ção estadual tem problemas 
em todas as áreas, a come-
çar pela saúde, onde retém 

repasses aos Institutos de 
Previdência dos Servidores 
do Estado (Ipsemg) e dos Ser-
vidores Militares (IPSM), com 
consequente comprometi-
mento da assistência na rede 
conveniada. O deputado lem-
brou, ainda, que o não cum-
primento de obrigações na 
educação levou os servidores 
da área a deflagrar greve. “E 
o governo, agora, acha que 

a solução final para todos os 
seus problemas é vender Mi-
nas Gerais. Quem dá mais?”, 
ironizou. Por fim, o parla-
mentar cobrou uma postura 
firme do Poder Legislativo 
para não permitir que isso 
aconteça, ao lembrar a tra-
mitação de projeto na ALMG 
que prevê a cisão da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico (Codemig).

ORADORES

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

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)



4 • quinta-feira – Assembleia Informa 15 de março de 2018

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

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

12 horas
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido) – cessão 

de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – debater, com 
o ministro interino do Trabalho e Emprego, Helton Yomura, demandas 
do setor agropecuário e agroindustrial. Requerimento: deputado Anto-
nio Carlos Arantes

17 horas
• Visita oficial do ministro interino do Trabalho e Emprego, Helton Yomura 

(Salão Nobre)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 0h45 Minas é Muitas – Catas Altas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/11) – Em debate, a defesa 

e a promoção dos direitos da população negra e pobre no Brasil
 3h50 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h Compactos de Comissões 
 6h30 Memória e Poder – Ativista política Carmela Pezzuti
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor
 9h Minas é Muitas – Barbacena
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Violência contra a mulher

 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 – Ativista política Carmela Pezzuti 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Dislexia 
 20h Comissão de Cultura (29/11) – Debate sobre a preservação da 

cultura de matriz africana 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 
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ORDEM DO DIA (cont.)
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-
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 Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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 utiliza-
ção, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e tes-
tes 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 único 
(faixa constitucional)


