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Mesa da Assembleia Legislativa discute 
o rito de denúncia contra o governador

Em reunião na manhã de on-
tem, a Mesa da Assembleia 
iniciou as discussões sobre o 
rito de tramitação da denúncia 
contra o governador Fernando 
Pimentel, por suposto crime 
de responsabilidade, que pode 
resultar no impeachment do 
chefe do Poder Executivo esta-
dual. Os parlamentares deba-
teram uma minuta para o rito 
de tramitação, com base nos 
Regimentos Internos da ALMG 
e da Câmara dos Deputados, 
na Lei Federal 1.079, de 1950, 
e em decisões recentes do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

O 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia (PT), 
pediu vista do procedimento 
de definição do rito. Com isso, 
ele será concluído na próxima 
reunião da Mesa, marcada 
para o dia 16 de maio.

A denúncia contra o go-
vernador Fernando Pimentel 
foi apresentada no dia 26 de 
abril, pelo advogado Mariel 
Márley Marra. Segundo ele, 
o crime de responsabilidade 
se configura em função do 
atraso nos repasses financei-
ros aos Poderes Legislativo e 
Judiciário. Ele cita, ainda, a 

retenção de recursos estaduais 
devidos aos municípios.

A tramitação da denún-
cia permanece suspensa 
até a análise, pela Presi-
dência da Assembleia, de 
questões de ordem apre-
sentadas pelos deputados 
Rogério Correia e André 
Quintão (PT), que solicitam 
a anulação do pedido de 
impeachment. Outra ques-
tão de ordem, apresentada 
pelo líder do Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
teve seus argumentos rejei-
tados pela Presidência.

Segundo a minuta discu-
tida ontem, após as respostas 
às questões de ordem, haverá 
a leitura da denúncia e da sua 
fundamentação. A partir daí, 
em cinco dias úteis, deverão 
ser indicados os membros da 
comissão especial que anali-
sará a denúncia.

Ainda de acordo com a 
minuta, após sua notificação, o 
governador terá dez reuniões 
de Plenário para se defender. 
Alguns prazos, como os de lei-
tura, discussão e votação do 
parecer da comissão especial, 
ainda não foram definidos.

Deputados criticam pedágios na MG-424
A proposta do governo do Es-
tado de instalar praças de pe-
dágio na Rodovia MG-424 foi 
criticada por deputados na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem. Eles reclama-
ram, sobretudo, da cobrança 
no trecho entre Pedro Leo-
poldo e Belo Horizonte. 

“Esse pedágio, de mais de 
R$ 8,00, será, proporcional-
mente, o mais caro do Brasil”, 
destacou o deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB). Também 
criticaram a proposta os de-
putados Dalmo Ribeiro Silva, 
Antonio Carlos Arantes, João 

Leite, Gustavo Valadares e 
João Vítor Xavier, todos do 
PSDB, e Elismar Prado (Pros).

João Leite anunciou a 
coleta de assinaturas para 
uma proposta de emenda à 
Constituição que transfira 
aos conselhos deliberativos 
das regiões metropolitanas 
a decisão sobre os pedágios. 

O líder do governo, deputa-
do Durval Ângelo (PT), lembrou 
que a concessão da rodovia 
foi desenhada nas gestões do 
PSDB. De qualquer forma, se-
gundo ele, o governo está aber-
to para rediscutir a proposta. Críticas aos novos pedágios foram feitas em Plenário

Guilherme Dardanhan

ORADORES

Metrô
O aumento de quase 90% na 
tarifa do metrô de Belo Hori-
zonte foi tema do pronuncia-
mento do deputado Elismar 
Prado (Pros). O parlamentar 
chamou de abusivo e absur-
do o reajuste do bilhete uni-
tário de R$ 1,80 para R$ 3,40, 
que deverá vigorar na Capital 
a partir de amanhã. Ele lem-
brou que a linha do metrô 

possui apenas 28 quilôme-
tros de extensão e fez uma 
comparação com Recife, cujo 
metrô também é administra-
do pela Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU). 
“Lá, o trem possui três li-
nhas, 71 quilômetros, aten-
de quatro cidades e, com o 
reajuste, o bilhete passará 
para R$ 3,00. Aqui em BH é 
uma linha só, que liga apenas 

duas cidades. Esse aumento 
é cruel e afeta diretamente a 
classe trabalhadora, que foi 
surpreendida pelo reajuste 
e não participou de nenhu-
ma discussão sobre o tema”, 
criticou. O parlamentar pro-
testou também contra o au-
mento de 25% na conta de 
luz em Minas Gerais, pro-
posto pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica. Fo
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Vereadores de Neves pedem agilidade 
em transferência de pacientes de UPAs

Vereadores de Ribeirão das 
Neves, na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH), 
cobraram ontem mais agilida-
de na transferência de pacien-
tes das unidades de pronto 
atendimento (UPAs) do muni-
cípio para a Capital. Eles parti-
ciparam de audiência pública 
da Comissão de Saúde.

Segundo o vereador Ra-
mon Romagnoli Costa, há pa-
cientes que ficam até 20 dias 
internados nas UPAs à espera 
de transferência. Alguns aca-
bam morrendo. Para ele, há 
um preconceito contra a po-
pulação de Ribeirão das Neves, 
enquanto pacientes de outros 
municípios da RMBH seriam 
priorizados. “Temos o maior 
sistema carcerário do Estado, 
recebemos presos de outros 
municípios, mas não temos ne-
nhuma compensação”, criticou. 

O assessor da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, Hilton Brant, ne-
gou que haja discriminação 
contra a população de Neves 
e disse que a prefeitura da 
Capital está disponível para 
discutir os problemas apon-
tados. “A definição não é feita 
pelo local em que o paciente 
mora, e sim pela gravidade do 
caso”, afirmou Hilton Brant, 
sobre as transferências.

Outro problema aponta-
do na reunião é o dos atrasos 
nos repasses do governo de 
Minas, na área da saúde. O 
secretário municipal de Saúde 
de Ribeirão das Neves, José 
Jacinto da Mota Júnior, disse 
que o Estado deve R$ 26 mi-
lhões ao município. Os atrasos 
nos repasses também foram 
alvo de reclamações dos se-
cretários de Saúde de Pedro 
Leopoldo, Fabrício Henrique 
Simões, e de Vespasiano, Fa-
biano Augusto Bretas. 

O autor do requerimento 
de audiência, deputado Iran 
Barbosa (PMDB), defendeu 
que Ribeirão das Neves entre 
na Justiça para receber valo-
res devidos.

“O que está acontecendo é 
calote. O Estado não está repas-
sando recursos de serviços que 
já foram prestados”, frisou o 
deputado Antônio Jorge (PPS). 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) lembrou 
que, se não estivessem com 
obras paralisadas, alguns 

hospitais regionais poderiam 
absorver a demanda dos pa-
cientes das UPAs.

Para o deputado Elismar 
Prado (Pros), existe, sim, pre-
conceito contra Ribeirão das 
Neves e é preciso que o go-
verno do Estado atue para 
resolver essa questão.

O deputado doutor Wil-
son Batista (PSD) ressaltou 
que é preciso rever os crité-
rios das transferências, em 
especial nos casos de alta 
complexidade.

Aprovado relatório do Fórum do Livro
Foi aprovado ontem, pela Co-
missão de Cultura, o relatório 
final do fórum técnico Seme-
ando Letras: Plano Estadual 
do Livro, Leitura, Literatura 
e Bibliotecas, elaborado pelo 
comitê de representação do 
evento. O relator da matéria 
e presidente da comissão, 
deputado Bosco (Avante), 
opinou pela aprovação das 
sugestões de desdobramen-
tos nºs 1 a 5, constantes da 
proposição, na forma de 13 
requerimentos apresenta-
dos. O fórum técnico teve sua 
plenária final realizada no 
ano passado.

Entre as sugestões de 
desdobramentos que inte-
gram o relatório final es-
tão medidas de incentivo à 
criação e à manutenção de 
bibliotecas em Minas Ge-
rais e de estímulo à leitura. 
Os requerimentos solicitam 
providências nesse sentido 
às Secretarias de Estado de 
Educação e de Cultura e ao 
Ministério da Educação.
Requerimentos – Outras três 
comissões se reuniram on-
tem para votar requerimen-
tos. Por solicitação do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB), a Comissão de Admi-

nistração Pública aprovou a 
realização de audiência para 
tratar de relatório que apon-
tou a existência de mais de 
100 mil servidores estaduais 
que acumulariam cargos pú-
blicos ilegalmente, gerando 
um prejuízo mensal estimado 
em mais de R$ 480 milhões. 
O documento foi elaborado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

A Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da As-
sistência Social vai debater 
o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 394/17, que dispõe 
sobre o Estatuto da Adoção 

de Criança ou Adolescente. 
O requerimento é do depu-
tado André Quintão (PT). O 
projeto do Senado é de au-
toria do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e tem 
relatoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS).

Na Comissão de Direi-
tos Humanos, foi aprovado 
requerimento de audiência 
sobre o acirramento das dis-
putas por terra em Minas 
Gerais. A reunião, solicitada 
pelos deputados Cristiano 
Silveira e Rogério Correia, 
ambos do PT, deverá ser rea-
lizada em Montes Claros.

Os vereadores acusaram a prefeitura da Capital de discriminar pacientes de Ribeirão das Neves

Guilherme Bergamini
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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)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Procons apontam problemas em projeto
que altera regras dos planos de saúde

O Projeto de Lei Federal 
7.419/06, que altera as re-
gras dos planos e seguros de 
saúde privados, foi objeto de 
críticas de representantes 
dos Procons, em audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte. 
As principais ressalvas dizem 
respeito às dúvidas sobre se 
o projeto derruba a exigência 
de que os planos de saúde 
obedeçam ao Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) e 
sobre as regras de cobertura 
do atendimento de urgência 
e emergência.

O assessor jurídico do 
Procon-MG, Ricardo Amorim, 
disse que foram anexados ou-
tros 140 projetos ao PL fede-
ral 7.419/06, o que o tornou 
confuso. “Minha proposta é 
de que parem este projeto e 
façam outro”, afirmou.

“O projeto considera que 
o atendimento dos planos de 
saúde não caracteriza relação 
de consumo”, alertou Rariu-
cha Braga, do Fórum dos Pro-
cons Mineiros.

O representante do Pro-
con-BH, Afrânio Lima, consi-
dera que a limitação de co-
berturas dos planos de saúde 
traria prejuízo para os consu-
midores e, em consequência, 
sobrecarregaria o Poder Judi-
ciário e os Procons.

Marcelo Barbosa, coorde-
nador do Procon Assembleia, 
ressaltou que, se a restrição 
ao CDC vigorar, os valores 
das multas para as empresas 
cairão muito, incentivando as 
operadoras a descumprirem 

suas obrigações. O Código de 
Defesa do Consumidor prevê 
a aplicação de multas de até 
R$ 7 milhões, enquanto o 
projeto estipula valor máxi-
mo de R$ 1 milhão.
Empresas – Os representan-
tes dos planos de saúde, ao 
contrário, consideram que 
a aprovação do projeto re-
presentaria um avanço. Na 
avaliação de Mônica Figuei-
redo, da Federação Nacio-
nal de Saúde Suplementar, 
o texto dá maior segurança 
jurídica ao setor. Ela disse 
que os principais balizadores 
do atendimento da saúde 
suplementar são duas nor-
mas de 1998, muitas vezes 
em conflito: a Lei Federal 
9.656 e a Resolução nº 13 da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). A pri-

meira trata dos planos e se-
guros privados de saúde, e a 
segunda, do atendimento de 
urgência e emergência.

Carlos Muzzi de Oli-
veira, da Unimed de Uber-
lândia, também apontou 
contradições entre as duas 
normas e defendeu a apro-
vação do PL 7.419/06.

Ricardo Morishita, pre-
sidente do Instituto de Pes-
quisas Jurídicas e Sociais, 
de Brasília (DF), classificou 
o projeto como “complexo, 
mas necessário”. Quanto à 
derrubada da sujeição dos 
planos de saúde ao Código 
de Defesa do Consumidor, 
ele frisou que esse ponto foi 
excluído do relatório final.
Ausência – O presidente da 
comissão, deputado Felipe 
Attiê (PTB), que requereu 

a reunião, lamentou a au-
sência de representante da 
ANS, diante da relevância do 
debate. “O sistema de saúde 
complementar tornou-se de 
grande importância para a 
população brasileira e tam-
bém para o governo, que 
sente alívio na pressão por 
atendimento na saúde públi-
ca”, declarou. Para ele, me-
lhor seria se o projeto fosse 
apresentado pelo governo fe-
deral, depois de ouvir todos 
os envolvidos.

O deputado João Leite 
(PSDB) sugeriu que as notas 
taquigráficas da reunião se-
jam encaminhadas ao Con-
gresso Nacional e que a Con-
sultoria da ALMG faça estudos 
para verificar como a Casa 
poderia legislar de maneira 
concorrente nesse tema.

Projeto discutido em audiência coloca em campos opostos os Procons e as empresas de saúde privada

 Willian Dias
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro: participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello

 1h30 Assembleia Notícia  
 2h Comissão de Saúde (25/9) – Debate sobre a prevenção ao suicídio
 5h15 Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h15 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?

 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 – Jurista Antônio Romanelli  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Cuidados contra a gripe 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Entrega do Título de Cidadão 

Honorário de Minas Gerais ao Sr. Antônio Genaro Oliveira
 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)

Das 8 às 17h30
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Ipatinga) – grupos de trabalho
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Loyola, de 
Belo Horizonte

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

tir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Pitágoras, de Belo 

Horizonte
14h30

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

19 horas
• Zás (Teatro) – EnCOMtro, com o Coletivo Multidanças

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega do Título de Cidadão Honorário de 

Minas Gerais ao ex-deputado Antônio Genaro. Requerimento: deputado 
Leandro Genaro

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 Alimentos da Agricul-
tura 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)


