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Deputados governistas questionam o
pedido de impeachment do governador

Duas questões de ordem 
apresentadas na Reunião 
Ordinária de Plenário de on-
tem pedem a anulação do 
recebimento, pela Assem-
bleia Legislativa, na quin-
ta-feira (26/4), do pedido 
de impeachment do gover-
nador Fernando Pimentel. 
Os autores dessas solicita-
ções são os deputados do 
PT Durval Ângelo, líder do 
Governo, e Rogério Correia, 
1º-secretário da ALMG.

Os dois parlamentares 
questionam o recebimento 
da Denúncia 3/18, apresen-
tada pelo advogado Mariel 
Márley Marra. A denúncia 
considera crime de respon-
sabilidade do governador o 
atraso nos repasses finan-
ceiros devidos aos Poderes 
Legislativo e Judiciário, além 
de atrasos nos repasses de 
recursos do Estado para os 
municípios.

Em resposta, o 1º-vice-
-presidente da ALMG, depu-
tado Lafayette de Andrada 
(PRB), que presidiu a reunião 
de ontem, informou que as 
questões de ordem serão 
encaminhadas na forma de 
recursos à Mesa. Ele acres-
centou que, até uma decisão 
final, ficam suspensos os pra-
zos para os líderes de parti-
dos e de bancadas indicarem 
os membros para a comissão 
especial destinada a analisar 
o pedido de impeachment.

Em sua questão de or-
dem, o deputado Durval Ân-
gelo alega que a denúncia 
não está fundamentada em 
“requisitos jurídicos mínimos 
do crime de responsabilida-
de”. Por isso, na sua avalia-
ção, ela deve ser tornada nula 
por violar princípios como os 
do devido processo legal e da 
ampla defesa, bem como a 
jurisprudência dos tribunais 
superiores e o Regimento In-
terno da ALMG.

O líder do Governo tam-
bém considera que a vali-
dação do ato jurídico sobre 
outro Poder só ocorrerá se 
esse ato for realizado pelo 

presidente do Poder, e não 
por quem ocupe provisoria-
mente sua Presidência. O 
pedido foi recebido e lido 
pelo 1º-vice-presidente, e 
não pelo presidente da As-
sembleia, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB).

Por fim, de acordo com 
Durval Ângelo, falta argumen-
tação jurídica na denúncia, 
uma vez que o autor teria ape-
nas colecionado notícias de 
jornal e boletins informativos 
para tratar como crimes atos 
de gestão administrativa. 
Motivação – Coincidente 
com o documento formu-
lado pelo deputado Durval 

Ângelo em muitos aspectos, 
a questão de ordem do de-
putado Rogério Correia se 
vale ainda do “princípio da 
motivação das decisões ju-
risdicionais” como justifica-
tiva para anular o pedido de 
impeachment.

Correia argumenta que o 
juízo de admissão da denún-
cia contra crime de respon-
sabilidade é um ato jurisdi-
cional, totalmente diferente 
do recebimento regimental 
de proposições legislativas. 
E, como ato jurisdicional, a 
motivação do acolhimento da 
denúncia é imprescindível, se-
gundo o parlamentar. 

Questões de ordem apresentadas em Plenário solicitam anulação do recebimento do pedido

 Sarah Torres

Oposição afirma que processo vai seguir
Em entrevista à imprensa 
após a reunião, o líder da 
Minoria, deputado Gustavo 
Valadares (PSDB), disse que 
a oposição recebeu com na-
turalidade os pedidos da base 
governista. “O PT está tendo 
uma relação conflituosa com 
seu principal aliado, ficando 

praticamente isolado e sentin-
do-se pressionado e, por isso, 
tem que reagir de alguma for-
ma”, declarou, referindo-se à 
aliança do PT com o PMDB.

Questionado se conside-
rava que o impeachment es-
taria enterrado, Gustavo Va-
ladares rebateu: “Não pos-

so dizer o resultado desse 
jogo, que é imprevisível, 
mas eu não tenho dúvidas 
de que ele terá início na se-
mana que vem”.
Quinquênio – Também na 
Reunião Ordinária, o deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB) 
questionou o fato de a Pro-

posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 46/17, da qual 
é o primeiro signatário, es-
tar parada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Enquanto isso, uma proposta 
posterior, a PEC 49/18, do de-
putado Rogério Correia e ou-
tros, já está pautada na CCJ.
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Participantes de audiência defendem
rede de voluntários na área social

A criação de uma rede de vo-
luntariado para expandir e 
fortalecer o trabalho feito por 
instituições e pessoas em dife-
rentes áreas sociais foi sugeri-
da em audiência pública reali-
zada ontem pela Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas.

A ideia foi apresentada por 
Heliomar Pereira Santos, líder 
da Trupe da Arte Missão Onda, 
organização que utiliza a arte 
circense para trabalhar  o tema 
da prevenção às drogas com 
crianças de escolas públicas, 
em Esmeraldas (Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte). 
Para ele, a união entre todos 
os voluntários pode facilitar 
o trabalho individual de cada 
um, tanto no custeio quanto 
na troca de informações sobre 
os serviços oferecidos.

Heliomar justificou que, 
numa rede, as informações 
são disponíveis para todos. 
“Sozinhos somos muito bons, 
mas, juntos, somos imbatí-
veis”, declarou. 

O presidente da comissão, 
deputado Antônio Jorge (PPS), 
sugeriu um novo encontro en-

tre os participantes da audiên-
cia para dar encaminhamento 
à proposta. Em sua opinião, 
além do fortalecimento do 
trabalho voluntário, uma rede 
pode articular conjuntamente 
as ações dispersas entre várias 
pessoas e comunidades.

O deputado apresentou 
propostas a serem debatidas 
no encontro sugerido, como 

a realização de uma feira de 
voluntários e a elaboração de 
um censo sobre o voluntaria-
do. Ele defendeu maior apoio 
do poder público às iniciati-
vas do terceiro setor.

O pastor Jonas Ângelo, 
que há seis anos desenvolve 
trabalho voluntário com mo-
radores em situação de rua, 
também mostrou entusias-

mo com a proposta. Ele disse 
que, muitas vezes, encontra 
pessoas com dependência 
química que gostariam de ser 
tratadas por alguma comu-
nidade terapêutica e ele não 
sabe para onde encaminhar. 
“A maioria das comunida-
des cobram pelo serviço, e 
um morador de rua não tem 
como pagar”, exemplificou.

 Comissão ouviu, em audiência pública, diversos relatos de serviços voluntários bem-sucedidos

Willian Dias

Proximidade é vantagem do voluntariado
Para o deputado Antônio Jor-
ge, há trabalhos sociais que 
são mais bem executados 
por voluntários do que por 
governos, devido à proximi-
dade entre quem doa e quem 
recebe o benefício e à desbu-
rocratização do serviço. “O 
voluntariado é um marco civi-
lizatório. Quanto mais forta-
lecido numa sociedade, mais 
avançada ela é”, afirmou.

A presidente do Conse-
lho Municipal de Políticas 
sobre Álcool e outras Drogas 
(Comadc) de Contagem (Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte), Soraya Romina, 
também considera que o vo-
luntariado alcança lugares 
onde muitas vezes o poder 
público tem dificuldade de 

chegar. “Trabalhamos até de 
madrugada, à noite ou em 
finais  de semana e feriados, 
sem ganhar absolutamente 
nada. No poder público, nem 
sempre isso é possível”, disse.

Exemplos desse trabalho 
voluntário foram descritos 
pelos participantes da audi-
ência pública. Ana Martins 
Godoy Pimenta, presidente 
da Federação Nacional das 
Comunidades Terapêuticas 
Católicas, de Governador Va-
ladares, relatou que iniciou o 
trabalho assistencial após se 
deparar com a dependência 
química do filho adolescente, 
em 2001. Nove anos depois, 
se tornou coordenadora na-
cional da Pastoral da Sobrie-
dade. A instituição conta com 

40 mil voluntários em todo o 
Brasil e já atendeu cerca de 8 
milhões de pessoas – entre 
dependentes e familiares. 

Tio Flávio, criador do Tio 
Flávio Cultural, contou que o 
movimento voluntário desen-
volve 23 projetos oferecidos 
a prostitutas, presidiários e 
moradores de asilos, abrigos 
e albergues, além de estu-
dantes de escolas públicas. 

Voluntária há 22 anos, 
quando superou a depen-
dência química, Janete Aze-
vedo é a presidente da Co-
munidade Terapêutica Mães 
e Filhos de Itaúna (Centro-
-Oeste de Minas). Há cinco 
anos, ela direciona os traba-
lhos para mulheres, gestan-
tes ou mães de crianças de 

até 3 anos, que sofrem com 
a dependência química.

Criado pelo empresário 
Marcos Calmon, o projeto 
Banho de Amor oferece cui-
dados higiênicos para pes-
soas em situação de rua da 
capital mineira. 

Outro projeto de sucesso 
é a Missão Batista da Cris-
tolândia, que, segundo seu 
coordenador estadual, Otílio 
Moraes de Castro, possui 43 
unidades em oito estados. 

O assessor da Secretaria 
de Defesa Social de Conta-
gem Fabiano Augusto dos 
Reis dá mais um exemplo de 
trabalho voluntário. Ex-usuário 
de drogas, ele desenvolve o 
assistencialismo em diferen-
tes projetos.
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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 o 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, teatros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Plenário pode analisar revisão salarial
para Ministério Público e tribunais

A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO) 
aprovou, ontem, pareceres de 
1º turno favoráveis a três pro-
jetos de lei que tratam da re-
visão anual dos vencimentos e 
proventos de servidores. São 
contemplados nessas proposi-
ções (PLs 4.872/17, 4.873/17 
e 4.931/18, respectivamen-
te) os servidores do Ministé-
rio Público de Minas Gerais 
(MPMG), do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG) e 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE). Os projetos estão 
prontos para ir a Plenário.

As proposições tiveram 
relatoria do deputado Ulysses 
Gomes (PT), que opinou pela 
aprovação com modificações 
sugeridas pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

De autoria do procurador-
-geral de Justiça, o PL 4.872/17 
fixa em 4,08% o percentual da 
revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores do 
Quadro de Pessoal dos Servi-
ços Auxiliares do Ministério 
Público do Estado de Minas 

Gerais, retroativamente a 
maio de 2017. O reajuste não 
será aplicado ao servidor ina-
tivo cujos proventos tenham 
sido calculados com base no 
art. 40 da Constituição Federal. 

Já o PL 4.873/17, que 
trata do reajuste para os 
servidores do TJMG, fixa em 
3,2% o índice de revisão, com 
aplicação também retroati-
va a maio do ano passado. A 
proposição é de autoria do 
Tribunal de Justiça. A exce-
ção prevista no PL 4.873/17 é 
para os servidores citados no 
art. 2º (inativos de que trata 
o art. 40 da Constituição Fe-
deral e aqueles de que trata o 
art. 9º da Lei Complementar 
100, de 2007). 

No caso desses dois pro-
jetos, a CCJ apresentou uma 
emenda a cada um deles com 
o mesmo objetivo de excluir 
o art. 3º dos textos originais, 
que dispõe que as despesas 
resultantes da aplicação da 
lei correrão por conta das do-
tações orçamentárias consig-
nadas aos respectivos órgãos.

As revisões salariais para 
o MPMG e o TJMG são relati-
vas a 2017.

O PL 4.931/18, de autoria 
do TCE, reajusta em 2,95% os 
vencimentos e proventos dos 
servidores da instituição. O 
projeto fixa o percentual de 
revisão para aplicação a par-
tir de janeiro de 2018 e segue 
o IPCA apurado em 2017.

A CCJ apresentou uma 
emenda ao projeto para ex-
cluir do texto original o art.  

5º, que diz que as despesas 
resultantes da aplicação da 
lei correrão por conta da 
dotação orçamentária da 
instituição.

No caso do TCE, a revisão 
é referente ao ano de 2018 e 
não será aplicada aos servi-
dores citados no art. 2º (ina-
tivos de que trata o mesmo 
art. 40 da Constituição Fede-
ral e aqueles de que trata o 
art. 9º da Lei Complementar 
100, de 2007).

MEMÓRIA

Morre o ex-deputado Otacílio Miranda
Faleceu no domingo, dia 29 
de abril, aos 80 anos, o ex- 
-deputado estadual Otacílio 
Oliveira de Miranda. Natural 
de Lagoa da Prata (Centro-O-
este de Minas), ele foi pre-
feito e vice-prefeito do mu-
nicípio. Também se elegeu 

deputado estadual por três 
legislaturas consecutivas, da 
9ª à 11ª (1979 a 1991).

O corpo do ex-deputado 
foi velado no Salão Nobre 
da Assembleia Legislativa, 
na segunda-feira (30), e se-
pultado no mesmo dia, no 

Cemitério Parque da Colina, 
em Belo Horizonte.

Na Assembleia Legislati-
va, Otacílio Miranda foi líder 
da Minoria e membro efetivo 
das Comissões de Defesa do 
Meio Ambiente, de Siderurgia 
e Mineração, de Economia e 

Obras Públicas, de Energia, 
Minas e Metalurgia, de Ação 
Social e de Fiscalização Finan-
ceira e Tomada de Contas.

Otacílio Miranda é tio-avô 
do deputado estadual Tiago 
Ulisses (PV). Ele deixa a esposa 
Maria Helena e quatro filhas.

Os projetos de revisão receberam pareceres favoráveis da FFO

Clarissa Barçante
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra TRE (continuação) – Financiamento de campanha: 
o impacto das novas regras da reforma eleitoral, com Denise 
Goulart, Bruno Carazza e Rogério Medeiros 

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Trabalho realizado 

pela Comissão da Verdade em Minas 
 5h Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 6h15 Compactos de Comissões 
 6h30 Memória e Poder – Poeta e escritora Adélia Prado 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor
 9h Comissão do Trabalho (4/4) – Sindicato denuncia demissão 

de funcionários da empresa Anglogold Ashanti em Sabará, Nova 
Lima e região 

 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Assembleia Debate – A realidade da educação inclusiva no Brasil 
 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 – Poeta e escritora Adélia Prado 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Economia criativa 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Entrega do Título de Cidadão 

Honorário de Minas Gerais ao Sr. Paulo Cesar de Souza Rangel 
 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.)

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entrega de diplomas 
referentes aos votos de congratulações com os policiais militares

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h20
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre a PEC 49/18 (1º turno), do deputado Rogério Correia e outros, que de-
termina o pagamento do piso salarial nacional aos servidores da educação

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

e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
18h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Bruma-
dinho) – debater o abastecimento de água e o saneamento básico 
na região de Casa Branca. Requerimento: deputada Marília Campos

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Vamo que vamo, com Alan Silva e Regional 

Ginga Ligeira
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – entrega do Título de Cidadão Honorário de 
Minas Gerais a Paulo Cesar de Souza Rangel. Requerimento: deputado 
Roberto Andrade

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 
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 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 Sis-
tema 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)


