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Deputados temem por reserva de nióbio 
Os deputados Gustavo Valada-
res (PSDB), João Leite  (PSDB), 
Antonio Carlos Arantes (PSDB) 
e Sargento Rodrigues (PDT), 
de oposição ao governador, 
utilizaram-se de instrumen-
tos regimentais para criticar 
o projeto e protelar a votação 
do parecer. “O governo tenta 
nos enfiar goela abaixo a ven-
da do maior patrimônio de 
Minas Gerais”, afirmou João 
Leite, referindo-se à possibi-
lidade de a Codemig ser divi-
dida para facilitar a venda de 
sua principal fonte de receita, 
a exploração do nióbio.

João Leite também cen-
surou o governo pela forma 
como conduziu a proposta na 
Assembleia, lembrando que, 
antes do PL 4.996/18 ser re-
cebido em Plenário, houve 
a tentativa de incluir a divi-

são da Codemig num projeto 
que trata de assunto diverso. 
O deputado ainda criticou a 
formalização da cisão da em-
presa na Junta Comercial do 
Estado  (Jucemg), antes mes-
mo de os deputados aprova-
rem a medida.

O deputado Sargento Ro-
drigues disse que há um des-
monte do Estado, lembrando 
que o Poder Executivo já ha-
via conseguido autorização 
para criar um fundo com os 
imóveis de sua propriedade 
e para utilizar parcela dos de-
pósitos judiciais.  “A  Codemig 
é o último ativo que restou 
ao governo e que gera  receita. 
Depois eles vão vender o 
quê?”, questionou. Segundo 
o deputado, a má adminis-
tração dos recursos públicos 
se reflete na falta de repas-

ses para o custeio da meren-
da escolar e para a alimenta-
ção dos presos, por exemplo. 

“O governo quer esse di-
nheiro é para fazer politica-
gem”, afirmou Antonio Car-
los Arantes.

O deputado Gustavo Va-
ladares foi mais um a co-
locar em dúvida a vonta-
de e a capacidade do gover-
no de equacionar suas con-
tas com os recursos da venda 
da  Codemig. Entre os proble-
mas enfrentados pelo Estado, 
ele destacou o parcelamento 
dos salários dos servidores, o 
atraso nos repasses devidos 
aos municípios, o não cum-
primento do pagamento do 
piso salarial nacional aos pro-
fessores e a dívida com insti-
tuições financeiras relativa a 
empréstimos consignados.

Contradição – Após ouvir os 
colegas, o deputado Cristiano 
Silveira (PT), da base governis-
ta, classificou o discurso dos 
oposicionistas como contra-
ditório. De acordo com o par-
lamentar, o governo propõe a 
cisão da Codemig justamente 
para ter como arcar com seus 
compromissos, mas a oposi-
ção não aceita. O deputado 
definiu essa postura como 
sádica. “Não cola mais vender 
para a sociedade que o PT é o 
grande problema. Herdamos 
dívidas e problemas graves da 
gestão passada”, ressaltou.

O deputado Sargento Ro-
drigues replicou que sadismo 
é gastar os recursos do Esta-
do em “requintados banque-
tes” e no fretamento de aero-
naves, enquanto a população 
passa necessidade.

Impasse entre governo e oposição adia
novamente votação de cisão da Codemig
O Projeto de Lei (PL) 4.996/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que permite cisão, fu-
são ou incorporação da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), continua em dis-
cussão na Comissão de Admi-
nistração Pública. Deputados 
governistas e da oposição não 
chegaram a um entendimen-
to sobre o assunto ontem, e 
a votação do parecer do re-
lator, deputado João Maga-
lhães (PMDB), foi mais uma 
vez adiada. O parlamentar 
opina pela aprovação da ma-
téria na forma original. O PL 
4.996/18 está na pauta da re-
união ordinária da comissão, 
marcada para hoje, às 14h30, 
no Plenarinho II.

O objetivo do governo é 
separar os ativos econômi-
cos da Codemig, com a con-
sequente elevação do valor 
de mercado das suas ações. 

Para isso, altera a Lei 22.828, 
de 2008, que transformou 
a Codemig, então uma em-

presa pública, em sociedade 
de economia mista. Segun-
do o projeto, o Estado man-

terá em seu poder, no míni-
mo, 51% das ações com direi-
to a voto da companhia. 

Comissão de Administração se reúne hoje para dar prosseguimento à apreciação do PL 4.996/18

Daniel Protzner
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Prédio abandonado é tema de audiência

A Comissão de Segurança 
Pública aprovou, ontem, di-
versos requerimentos de 
audiência. Um deles prevê a 
realização de reunião sobre 
a situação de um prédio do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-

tes (Dnit), em Belo Horizonte. 
O edifício está desocupado 
desde 2013. Segundo o presi-
dente da comissão, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), o 
prédio, localizado na Avenida 
Prudente de Morais, está se 
deteriorando e sendo alvo de 

invasões e depredação. Se-
gundo ele, na audiência, será 
proposto que o governo fede-
ral ceda o imóvel para uso de 
uma unidade policial.

Também foi aprovado re-
querimento de Sargento Ro-
drigues com solicitação de 
uma audiência pública para 
discutir a situação dos ser-
vidores administrativos dos 
sistemas prisional e socioe-
ducativo, que seriam vítimas 
de assédio moral e de perse-
guição. Na ocasião, também 
será debatido o descumpri-
mento, pelo governo do Es-
tado, de acordo sobre a re-
gulamentação da carreira e 
a carga horária dos servido-
res. A reunião de ontem con-
tou com a presença de repre-
sentantes dos servidores ad-
ministrativos. 
Atrasos – Outras audiências 
foram aprovadas ontem. A si-

tuação financeira das escolas 
famílias agrícolas (EFAs) será 
discutida pela Comissão de 
Participação Popular. Requeri-
mento nesse sentido, de auto-
ria do presidente da comissão, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), foi aprovado ontem. Se-
gundo o parlamentar, os re-
passes do governo de Minas 
a esses estabelecimentos são 
feitos com atraso. Além disso, 
representantes das EFAs re-
clamam que o valor repassa-
do não seria suficiente.

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou pedido de providên-
cias à Presidência da Assem-
bleia para que seja realizado 
fórum técnico sobre o Proje-
to de Lei 4.773/17, que alte-
ra critérios de distribuição do 
ICMS aos municípios. O re-
querimento e o projeto são do 
deputado Paulo Guedes (PT).

COMISSÕES

Projeto prevê vagas para pessoas com
deficiência em prestadoras de serviços

Está pronto para apreciação 
em 1º turno, no Plenário, o 
Projeto de Lei (PL) 1.140/15, 
que originalmente obriga a 
contratação de pessoas com 
síndrome de Down pelas em-
presas prestadoras de servi-
ços a órgãos e entidades do 
Estado. A Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência aprovou, ontem, 
parecer favorável à matéria, 
na forma do substitutivo nº 
1, eliminando a referência às 
pessoas com Down.

De autoria do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), o 
PL 1.140/15 obriga as presta-
doras de serviços a órgãos e 
entidades do Estado a preen-
cher 1% dos seus cargos com 
pessoas com síndrome de 
Down. Mas o relator do pro-
jeto na comissão, deputado 
Arnaldo Silva (PR), acompa-
nhou o parecer da comissão 
anterior, de Constituição e 
Justiça (CCJ), a qual havia opi-
nado pela aprovação na for-
ma do substitutivo nº 1.

O dispositivo altera a Lei 
8.193, de 1982, que dispõe 
sobre o apoio e a assistên-
cia à pessoa com deficiên-
cia. Dessa forma, o novo tex-
to passa a incluir um novo ob-
jetivo na Política Estadual de 
Apoio e Assistência à Pes-
soa com Deficiência, em vez 
de propor nova norma. Tra-
ta-se do incentivo à contra-
tação de pessoas com de-
ficiência, especialmente as 
com maior dificuldade de in-
serção no campo de traba-
lho, pelas empresas presta-
doras de serviços aos órgãos 
e entidades do Estado.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD), destacou que, ho-
je, Dia Internacional da Sín-
drome de Down, a comissão 
vai fazer audiência sobre o 
tema, às 14h30, no Auditório 
José Alencar. 
Inclusão – Outras duas co-
missões analisaram projetos. 
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aprovou 
parecer de 1º turno favorável 

ao PL 1.030/15, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
que institui a Política Esta-
dual de Inclusão Produtiva. 
O relator, deputado Roberto 
Andrade (PSB), presidente da 
comissão, opinou pela apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 1, que apresentou. 

Na Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas, recebeu parecer fa-

vorável o PL 2.075/15, que 
tramita em 1º turno. A pro-
posição, de autoria do depu-
tado Felipe Attiê (PP), obriga 
a instalação de placas educa-
tivas nas rodovias estaduais. 
O parecer recomenda a apro-
vação com a emenda nº 1, 
apresentada pelo relator, de-
putado Anselmo José Domin-
gos (PTC). Ela corrige imper-
feições no texto.

Flávia Bernardo

Daniel Protzner

Situação de edifício do Dnit preocupa Comissão de Segurança

Proposição recebeu parecer favorável e pode ir a Plenário



21 de março de 2018 quarta-feira – Assembleia Informa • 3

Fo
to

s:
 S

ar
ah

 T
or

re
s

ORADORES

Eleições 
A possível candidatura do 
senador Antonio Anasta-
sia (PSDB-MG) ao governo 
do Estado foi tema do pro-
nunciamento do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). 
Ele comentou ato realizado 
em Ouro Fino (Sul), na sex-
ta-feira (16), no qual a pré-
-candidatura do senador foi 
colocada. Na ocasião, houve 

a comemoração do aniversá-
rio da cidade, com as presen-
ças de 40 prefeitos e líderes 
políticos de 70 municípios. 
O deputado fez elogios ao 
senador, classificando-o co-
mo “homem íntegro, respei-
tado senador da República 
e referência administrativa 
no Estado”, e apelou à união 
de forças políticas em torno 
de seu nome. Dalmo Ribeiro 

Silva criticou o governo atual 
pelo atraso no pagamento de 
salários de servidores, pelo 
aumento de impostos, pela 
proposta de venda de parte 
da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico (Codemig) 
e pela paralisação de obras e 
programas do governo ante-
rior. Em aparte, o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) re-
forçou as críticas ao governo.

Furnas 
O deputado Emidinho Ma-
deira (PSB) convocou os pre-
sentes para ato público no dia 
9 de abril, na Usina de Furnas, 
em São José da Barra (Sul de 
Minas), contra a tentativa de 
privatização da hidrelétrica, 
proposta pelo governo fede-
ral. “É importante defender-
mos juntos esse patrimônio”, 
declarou. O deputado disse 

que a possível privatização 
da empresa gera insegurança 
sobre o que vai ocorrer com 
a população de seu entorno. 
O deputado também disse 
que o curso de medicina da 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg), em 
Passos (Sul), corre o risco de 
ser interrompido em função 
de dificuldades financeiras 
da instituição. Em aparte, 

o deputado Cássio Soares 
(PSD) afirmou que o reitor da 
Uemg garantiu a continuação 
do curso. O deputado Elismar 
Prado (PDT) convidou para 
audiência pública em que se 
vai debater o aumento das 
tarifas de energia elétrica. Já 
o deputado Antonio Carlos 
Arantes  (PSDB) confirmou 
participação no ato em defe-
sa de Furnas.

Obras paradas 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) disse que pretende pro-
mover um debate na Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização para discutir 
a paralisação de obras em 
Minas Gerais. O parlamentar 
destacou sua recente passa-
gem pelo município de São 
João do Pacuí (Norte), on-
de visitou uma creche com 

obras paralisadas. Sob a res-
ponsabilidade dos governos 
federal e estadual, elas só 
foram concluídas pela admi-
nistração municipal. Carlos 
Pimenta citou também a es-
tação de tratamento de esgo-
to que, apesar de construída 
há seis anos pela Companhia 
de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco (Codevasf), 
nunca entrou em funciona-

mento. “Vamos promover 
um grande debate, com Co-
devasf, Funasa e prefeitos 
para discutir as obras parali-
sadas em Minas”, disse. Em 
aparte, o deputado Arlen 
Santiago (PTB) criticou o go-
verno “pelo descalabro na 
Unimontes”, a Universidade 
Estadual de Montes Claros, 
cujo número de alunos teria 
caído de 15 mil para 7 mil.

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico 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 leis sobre o tema. Dis-
cussão 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 
atendimento e acompanhamento psicossocial 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 prevê 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 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 alterna 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)
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.171/15 (1º 
turno), do deputado Antônio Jorge, que regulamenta a exposição de be-
bidas alcoólicas ao público

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, os índices de violência contra a mulher. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

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

cutir e votar parecer sobre o PL 834/15 (1º turno), do deputado Alencar 
da Silveira Jr., que define medidas para combater o tabagismo

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

res sobre 31 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório 

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, as políticas de 

promoção da participação comunitária e familiar das pessoas com sín-
drome de Down. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes e 
Duarte Bechir

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre três 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

• 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 1.583/01 (1º turno), do deputado Alencar da 
Silveira Jr., que autoriza o Estado a reduzir a alíquota do ICMS sobre o 
queijo artesanal

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

narinho III) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

16h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h15 Minas é Muitas – Buritizeiro 
 1h Panorama – Direito do consumidor 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (23/11) – Debate medidas 

compensatórias aplicadas à Coca-Cola por instalação de fábrica 
em Itabirito 

 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 
desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Apacs   
 7h Zás – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Direito do consumidor 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Economista Edmar Bacha 

 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 Comissão de Segurança Pública (21/2, inédito) – Situação 

do Centro Infantil Sargento Marizeth Cardoso, na Academia de 
Polícia Militar de Minas Gerais

 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 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 23.861

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 trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa 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. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)


