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Mesa da ALMG define rito de denúncia
contra o governador Fernando Pimentel

A Mesa da Assembleia de-
finiu, em reunião realiza-
da na manhã de ontem, o 
rito que será utilizado para 
análise da denúncia de cri-
me de responsabilidade su-
postamente cometido pelo 
governador Fernando Pi-
mentel. Caso seja acatada, 
a denúncia poderá levar ao 
impeachment do chefe do 
Poder Executivo. À tarde, a 
decisão da Presidência da 
Assembleia que detalha es-
ses procedimentos foi lida 
na Reunião Ordinária de 
Plenário pelo 1º-vice-presi-

dente, deputado Lafayette 
de Andrada (PRB).

Houve duas alterações 
no rito discutido em reunião 
da Mesa na semana passa-
da. Elas foram sugeridas pelo 
1º-secretário da ALMG, de-
putado Rogério Correia (PT). 
O prazo para a comissão es-
pecial que vai analisar o pe-
dido de impeachment emitir 
parecer sobre a denúncia foi 
ampliado de cinco para dez 
reuniões de Plenário, com a 
possibilidade de realização 
de diligências e escuta de tes-
temunhas. A outra mudança 

é a previsão de que os líderes 
tenham cinco dias úteis para 
indicação de novos integran-
tes, caso a comissão especial 
seja rejeitada pelo Plenário.

A tramitação da denún-
cia contra o governador con-
tinua suspensa, até que duas 
questões de ordem penden-
tes sejam respondidas.

A reunião da Mesa da As-
sembleia contou com a partici-
pação de todos os seus integran-
tes e foi conduzida pelo presi-
dente Adalclever Lopes (PMDB).

O rito foi definido com 
base nos Regimentos Inter-

nos da ALMG e da Câmara 
dos Deputados, na Lei Fede-
ral 1.079, de 1950, que tipi-
fica os crimes de responsabi-
lidade, e em decisões do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
sobre o assunto.

A denúncia contra o go-
vernador foi apresentada pelo 
advogado Mariel Márley Mar-
ra. Segundo ele, o crime de 
responsabilidade se configura 
em função do atraso nos re-
passes devidos aos Poderes 
Legislativo e Judiciário. Ele cita, 
ainda, a retenção de recursos 
devidos aos municípios.

Projeto da LDO chega à Assembleia
O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel encami-
nhando o Projeto de Lei (PL) 
5.189/18, que dispõe sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2019. O proje-
to prevê um crescimento de 
6,25% na receita orçamentá-
ria em relação à Lei Orçamen-
tária de 2018. A previsão é 
que a receita passe de R$ 93 
bilhões para R$ 98,8 bilhões.

O crescimento previsto para 
a arrecadação de ICMS, princi-
pal fonte de recursos do Estado, 
é de 6,34% em relação ao ano 
atual, passando de R$ 46,3 bi-
lhões para R$ 49,2 bilhões.

O aumento esperado 
não deverá ser suficiente 
para eliminar o déficit no 
resultado primário, que é a 
diferença entre receitas e 
despesas, descontadas as 
operações financeiras. Para 
2018, a previsão do gover-
no é que essa conta feche 
no vermelho em R$ 676 mi-
lhões. Para 2019, a estimati-
va é que esse déficit seja re-
duzido para R$ 647 milhões, 

sendo eliminado apenas em 
2020, quando o governo es-
pera um resultado positivo 
de R$ 214 milhões no resul-
tado primário.

Na mensagem enviada 
à Assembleia, o governador 
Fernando Pimentel disse que 
o projeto de lei demonstra o 
compromisso da administra-
ção com metas realistas. 

Em sua exposição de mo-
tivos, o secretário de Estado 
de Planejamento e Gestão, 
Helvécio Magalhães, afirma 
que continuará mínima a con-
dição do Estado para cortar 
gastos, tendo em vista que a 
maior parte das despesas são 
de caráter obrigatório.

O PL 5.189/18 será ana-
lisado pela Comissão de 

Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) ampliada 
com membros das demais 
comissões, antes de ir a 
Plenário.

A ALMG recebeu outras 
mensagens do governador. 
Uma delas encaminha o PL 
5.187/18, que cria o Fundo 
de Aparelhamento e Capaci-
tação da Defensoria Pública.

A proposição, recebida em Plenário, prevê déficit de R$ 647 milhões no resultado primário

Guilherme Dardanhan
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Servidores da Secretaria de Fazenda 
denunciam casos de assédio moral

Em audiência pública realizada 
ontem, a Comissão de Direitos 
Humanos recebeu denúncias 
de prática de assédio moral 
dentro da Secretaria de Estado 
de Fazenda (SEF). Funcionários 
da secretaria e representantes 
do Sindicato dos Servidores 
da Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação (Sinffazfisco) re-
lataram à comissão casos de 
opressão, coação, desrespeito 
e desvio de funções.

O servidor Marcos Vinícius 
Bolpato disse que os proble-
mas na SEF são antigos e gene-
ralizados. “O assédio moral e a 
subutilização dos profissionais 
gera um absurdo desperdício 
de recurso público. Estamos 
pedindo socorro aqui nesta co-
missão”, afirmou.

O auditor fiscal João Ba-
tista Soares acredita que a 
culpa pela situação por que 
passam os servidores da Fa-
zenda é do modelo de gestão 
ultrapassado. “Os chefes são 
pessoas despreparadas, com 
sede de poder”, declarou.

A Secretaria de Estado de 
Fazenda não enviou represen-
tantes para a audiência. Diante 
de tantas denúncias e do apelo 
dos servidores, o presidente 
da Comissão de Direitos Hu-
manos, deputado Cristiano 
Silveira (PT), comprometeu-se 
a questionar a secretaria, por 
meio de requerimento, se há 
medidas para prevenir e com-
bater o assédio moral dentro 
do órgão. Uma nova audiência 
pública poderá ser convocada. 
“Apesar de ser vice-líder do 
governo hoje, não abro mão 
de ter uma consciência crítica. 
Vimos que existe um problema 
nesta secretaria e temos que 
resolver”, frisou o deputado.
Lei – A maioria dos casos re-
latados à comissão estão tipi-
ficados na Lei Complementar 
116, de 2011, que dispõe so-
bre a prevenção e a punição 
do assédio moral no âmbito 
da administração pública es-
tadual. A norma é considera-
da um avanço no combate a 
essas práticas, mas o texto, 

regulamentado pelo Decreto 
46.060, de 2012, recebeu crí-
ticas durante a audiência. De 
acordo com o vice-presidente 
do Sinffazfisco, Unadir Gon-
çalves Júnior, a própria lei dá 
margem para que os opresso-
res não sejam punidos.

O corregedor-geral do Es-
tado, Robson Lucas da Silva, 
reconheceu que a prática de 
assédio deve ser combatida, 
mas disse que a Secretaria de 
Fazenda tem sua corregedoria 
própria e, por isso, a corregedo-
ria do Estado não pode intervir. 

Comissão de Direitos Humanos ouviu funcionários da secretaria

Clarissa Barçante

Capelinha cobra Hospital do Câncer

A construção, em Capelinha 
(Vale do Jequitinhonha), do 
Hospital de Controle e Com-
bate ao Câncer foi defendi-
da por representantes do 
município que participaram,  
ontem, de audiência pública 
da Comissão de Saúde. Eles 
relataram as dificuldades 
enfrentadas pela população, 

que precisa percorrer gran-
des distâncias para conseguir 
tratamento adequado.

A luta pela construção do 
hospital é antiga e conta com 
a mobilização da comunidade 
local, liderada pela Associa-
ção Capelinhense de Apoio 
aos Portadores de Câncer 
(ACPAC). A presidente da en-

tidade, Mônica Marques de 
Abreu, defendeu a regionali-
zação no atendimento ao pa-
ciente com câncer e ressaltou 
que a população tem de viajar, 
em média, 550 quilômetros 
para conseguir tratamento 
em Belo Horizonte, onde es-
tão os hospitais de referência.

Segundo o prefeito de 
Capelinha, Tadeu Filipe Fer-
nandes de Abreu, a cidade 
está abandonada tanto pelo 
Estado quanto pela União, 
em todas as áreas, mas em 
especial na saúde. 

A coordenadora do Progra-
ma de Avaliação e Vigilância do 
Câncer da Secretaria de Estado 
de Saúde, Berenice Antoniazzi, 
apresentou um levantamento 
que indica a necessidade de um 
hospital para o atendimento 
da população do Vale do Je-
quitinhonha, mas ponderou 
se o município de referência 
não deveria ser Diamantina.

Os deputados presen-
tes à audiência apoiaram a 
construção do hospital em 
Capelinha. O autor do reque-
rimento de reunião e pre-
sidente da comissão, depu-
tado Carlos Pimenta (PDT), 
apontou que é preciso unir 
esforços e garantir recursos 
estaduais e federais para que 
o projeto seja concretizado.

Os deputados Gustavo 
Valadares (PSDB) e Gustavo 
Corrêa (DEM) defenderam 
que a demanda seja apresen-
tada a todos os pré-candida-
tos ao governo do Estado. 

Os deputados Roberto 
Andrade (PSB), Doutor Jean 
Freire (PT), Ivair Nogueira 
(PMDB), Lafayette de An-
drada (PRB), Nozinho (PDT), 
Arlen Santiago (PTB), Doutor 
Wilson Batista (PSD) e Dirceu 
Ribeiro (Pode) também ma-
nifestaram apoio à constru-
ção do hospital. 

 Deputados defenderam, em audiência pública, a construção do hospital 

 Guilherme Bergamini
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Jornadas cansativas e insegurança são 
parte da rotina dos oficiais de justiça

Jornadas que extrapolam as 
previstas para a categoria, 
diligências à noite e nos fins 
de semana sem pagamento 
dos adicionais devidos, uso 
de veículos próprios e, ain-
da, falta de segurança para 
executar os mandados. Em 
síntese, esse foi o quadro 
apresentado nos relatos de 
oficiais de justiça e de seus 
representantes sindicais, em 
reunião da Comissão de Se-
gurança Pública, ontem. So-
licitada pelo presidente da 
comissão, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), a audiência 
serviu ainda para ouvir as rei-
vindicações da categoria, em 
greve há cinco meses.

“Não está fácil ser oficial 
de justiça. Nós, que estamos 
na ponta, é que sofremos, 
tendo que trabalhar sábado, 
domingo, feriado, sem a con-
traprestação adequada para 
isso”, desabafou o vice-presi-
dente do Sindicato dos Servi-
dores da Justiça de 1ª Instân-
cia de Minas Gerais (Serjus-
mig), Alípio de Faria Braga.

Ele apelou à comissão 
para que solicite providên-
cias que mudem a situação 
e pediu ajuda também ao 
Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG), ao Ministério 
Público Estadual e a outros 
órgãos. “O tribunal tem que 
rever essa adoção do traba-
lho extraordinário, à noite e 
nos fins de semana, e tudo 
isso de graça e em veículo 
próprio do oficial”, criticou.

Emerson Figueiredo, presi-
dente do Sindicato dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores de Minas 

Gerais (Sindojus), relatou casos 
que mostram a falta de seguran-
ça a que está submetida a cate-
goria. “O que chega para nós é 
assustador. Há cinco dias, um ofi-
cial de Betim, acompanhado por 
policiais, ao cumprir um manda-
do judicial, recebeu um balde 
de água fervendo”, mencionou.

Ele citou alguns tipos 
de mandados que impõem 

maiores riscos ao oficial, 
como os de busca e apreen-
são, penhora e separação de 
corpos (para cumprir a Lei 
Maria da Penha). “Muitas 
vezes, o oficial é recebido 
por pessoa bêbada, drogada, 
com extensa ficha policial, e 
tudo isso sem ter treinamen-
to nem armas para se defen-
der”, disse Emerson.

Indenização irrisória não cobre gastos 
O oficial de justiça Wander 
Ribeiro denunciou injustiças 
que estariam sendo cometi-
das pelo TJMG. “O tribunal 
não tem compromisso com 
o povo de Minas, nem com 
seus servidores, e menos ain-
da com os oficiais. Até que 
ponto a autonomia finan-
ceira do TJMG é adequada? 
Ela tem servido para pagar 
auxílios de juízes e desem-
bargadores, em prejuízo das 
indenizações dos oficiais, que 
fazem gastos do seu próprio 
bolso”, reclamou.

Wander afirmou que 
muitos oficiais que ingressa-
ram recentemente no Poder 
Judiciário em comarcas do in-

terior estão recebendo pilhas 
de mandados a serem cum-
pridos na zona rural e estariam 
sendo obrigados a ir com veí-
culo próprio. “Na comarca de 
Bocaiuva, o oficial teve que se 
deslocar por 150 quilômetros 
até Grão Mogol. O Tribunal pa-
gou de indenização R$ 15,53. A 
lei determina que as despesas 
sejam todas cobertas, mas o TJ 
paga o que quer”, salientou.
Providências – Como provi-
dências, o deputado Sargen-
to Rodrigues anunciou que 
encaminhará as notas taqui-
gráficas da reunião ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
solicitando providências. Ele 
acrescentou que vai requerer 

do órgão empenho para exi-
gir do TJMG o pagamento de 
indenização justa aos oficiais, 
o cumprimento da jornada 
de trabalho e a melhoria das 
condições de segurança. O 
requerimento deve ser esten-
dido ao Ministério Público, à 
Advocacia-Geral da União, às 
Policias Militar e Civil e à Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT).

O parlamentar comen-
tou, ainda, que muito do 
que a categoria vem sofren-
do se deve ao abandono das 
políticas públicas pelo gover-
no do Estado. “Vocês, que 
são a longa manus do Estado, 
cumprem ordens judiciais, 

fazendo a justiça chegar a 
cada cidadão, mas não têm 
a retaguarda adequada”, 
declarou.

O deputado Arnaldo Silva 
(DEM) disse que assistiu, na 
ALMG, à aprovação de uma 
série de medidas favorecen-
do as cúpulas do Poder Judi-
ciário e do Ministério Público. 
Em contrapartida, ressaltou, 
quando se trata de atender 
as reivindicações dos servido-
res dessas instâncias, não há 
empenho dos seus dirigen-
tes. “Respeitamos muito o 
TJ e o MP, mas eles precisam 
ter humildade e vir dialogar. 
Cadê os representantes deles 
aqui na audiência?”, cobrou.

Comissão de Segurança debateu, em audiência, as condições de trabalho dos oficiais de justiça

 Sarah Torres
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Produtores rurais criticam exigência de 
vacina e de exames para gado nos leilões

Reunidos em audiência públi-
ca da Comissão de Agrope-
cuária e Agroindústria, pro-
dutores rurais e comerciantes 
protestaram contra a exigên-
cia de comprovação de vaci-
nação e de exames negativos 
para brucelose e tuberculose 
do gado apresentado em lei-
lões. Representantes do go-
verno do Estado, no entanto, 
ponderaram que a regra não 
valerá para qualquer tipo de 
criação e é importante para 
garantir a procedência sani-
tária dos animais.

Ambas as doenças são de 
origem bacteriana e geram 
prejuízos econômicos signifi-
cativos relacionados à morte 

de animais e à piora dos ín-
dices reprodutivos e produ-
tivos, com a consequente de-
preciação de valor do gado. 
Tanto a brucelose quanto a 
tuberculose podem ser trans-
mitidas para o homem.

A obrigatoriedade de 
apresentação de atestados de 
vacinação e de exames nega-
tivos para brucelose e tuber-
culose em eventos pecuários 
no Estado remonta aos anos 
1980. Recentemente, a exi-
gência foi ratificada pela Ins-
trução Normativa 10/17, do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que contém o regu-
lamento técnico do Programa 

Nacional de Controle e Erra-
dicação de Brucelose e Tu-
berculose Animal.

Em consonância com esse 
regulamento, o Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA) 
propõe, especificamente em 
relação aos leilões no Estado, 
as seguintes regras:

• Leilões de gado leiteiro: 
será exigida a comprovação 
de vacinação contra brucelose 
para as fêmeas com idade in-
ferior a 24 meses. A compro-
vação pode ser pela verifica-
ção da marcação individual no 
animal ou pelo acompanha-
mento de atestado de vacina-
ção. Também serão exigidos 
atestados de exames negati-

vos de brucelose para fêmeas 
vacinadas acima de 24 meses 
e para machos não castrados 
acima de oito meses, e os exa-
mes negativos de tuberculose 
para todos os bovinos acima 
de seis semanas de idade.

• Leilões de gado de corte: 
será exigida a comprovação da 
vacinação obrigatória contra 
brucelose para fêmeas com 
menos de 24 meses. Caso haja 
intenção do participante de 
apresentar lotes de animais 
com potenciais de reprodução, 
o leilão será classificado como 
misto e deverá seguir as regras 
dessa modalidade.

• Leilões mistos: será exi-
gida a comprovação de vaci-
nação obrigatória contra bru-
celose para as fêmeas abaixo 
de 24 meses, atestados de 
exames negativos de brucelo-
se e tuberculose para fêmeas 
vacinadas acima de 24 meses 
e para machos não castrados 
acima de 36 meses.

No entanto, como infor-
mou o diretor técnico do IMA, 
Thales Fernandes, as normas 
do órgão vão passar por uma 
fase de teste neste ano, sem 
que haja autuações ou fecha-
mento de empreendimentos. 
Ele ressaltou que as exigên-
cias vão trazer benefícios 
econômicos aos produtores 
e protegerão quem adquire 
animais nesses eventos, com 
a garantia de compra de ani-
mais saudáveis.

Parlamentares apoiaram o protesto dos criadores de gado contra as regras do IMA

Willian Dias

Pequenos criadores podem ser afetados
Na audiência que discutiu o 
controle da brucelose e da 
tuberculose no gado, deputa-
dos, produtores rurais, sindi-
calistas e representantes de 
casas leiloeiras manifestaram 
o temor de que as exigências 
do poder público acabem por 
inviabilizar os leilões, respon-
sáveis por mais de 80% da 
venda concretizada no Estado.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), Fabia-
no Tolentino (PPS), Duarte 

Bechir (PSD) e Inácio Franco 
(PV), destacaram, de manei-
ra geral, que a preocupação 
com as condições sanitárias 
do gado é legítima, mas que 
regras excessivas e, muitas 
vezes, desnecessárias acabam 
por prejudicar trabalhadores 
que lutam para dar sobrevi-
da a seus empreendimentos 
neste momento de crise eco-
nômica. “Os pequenos produ-
tores serão os mais afetados”, 
resumiu Fabiano Tolentino.

Os leiloeiros Luiz Mau-
ro Machado, de Abaeté 
(Região Central), e Adria-
no Apolinário, de Iguatama 
(Centro-Oeste), argumenta-
ram que essa situação favo-
rece apenas os laboratórios, 
que ganharão com as vacinas 
e os exames obrigatórios, e 
os atravessadores. Isso por-
que, em vez de inscrever 
seu animal em um leilão e 
arcar com todos os custos 
dos exames e dos certifica-

dos, o vendedor pode aca-
bar preferindo comercializar 
seu gado diretamente.

Para Adriano Apolinário, 
também é um contrassenso 
o governo exigir que o pro-
dutor certifique que seus ani-
mais não possuem nenhuma 
doença por meio de exames 
negativos, que vão além da 
comprovação da vacinação. 
“A eficiência da vacina tem 
que ser cobrada é do labora-
tório”, declarou.
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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, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Projeto que reduz taxas de cartório para
microempresas tem parecer favorável

O Projeto de Lei (PL) 3.637/16, 
do deputado Dilzon Melo 
(PTB), que reduz taxas de 
cartório para os micro e pe-
quenos empresários, rece-
beu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Administração Pública. O 
relator, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), opinou pela 
aprovação da matéria na for-
ma original.

O PL 3.637/16 acrescen-
ta o art. 15-C à Lei 15.424, de 

2004, mais conhecida como 
Lei de Emolumentos, com o 
objetivo de reduzir em 50% 
os emolumentos cobrados 
pelo tabelião de protesto de 
títulos relativos à dívida de 
microempresários e empre-
sas de pequeno porte, pre-
vendo ainda, nesses casos, 
a não incidência da Taxa de 
Fiscalização Judiciária.

Antes de ser votada no 
Plenário, em 1º turno, a propo-
sição precisa ser avaliada pela 

Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).
FFO – Em reunião da FFO, 
ontem, dois projetos recebe-
ram pareceres pela rejeição e 
vão a Plenário para votação, 
em 1º turno. São eles os PLs 
2.111/15 e 2.954/15. O pri-
meiro, do deputado Elismar 
Prado (Pros), institui benefício 
fiscal em apoio ao turismo. 
O segundo, do deputado Léo 
Portela (PR), trata da assistên-
cia à epidermólise bolhosa na 

rede pública de saúde. Ambos 
foram relatados pelo deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB).
Mineração – A Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável aprovou 
requerimentos de audiência 
pública. Uma delas, a pedido 
do deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), vai discutir denúncia 
de atividade minerária irre-
gular na área situada entre os 
Parques das Mangabeiras e 
da Baleia, em Belo Horizonte.

ORADORES

Saúde
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) ressaltou a ampla par-
ticipação de autoridades do 
Vale do Jequitinhonha em 
audiência pública realizada 
pela Comissão de Saúde, on-
tem, para cobrar a constru-
ção do Hospital do Câncer 
em Capelinha. O parlamentar 
ressaltou que a importância 
dessa reivindicação foi ca-

paz de unir 13 deputados, 
11 prefeitos e mais de 100 
vereadores. Carlos Pimen-
ta também fez um convite 
para a participação de todos 
em outra audiência pública, 
que ocorrerá na segunda- 
-feira (21), organizada pela 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria. A reunião 
está marcada para as 10 
horas e terá como tema as 

invasões de terras no Norte 
de Minas. De acordo com o 
parlamentar, terras produti-
vas estariam sendo invadi-
das por movimentos sociais, 
em especial pelo Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). A intenção 
da reunião, segundo Carlos 
Pimenta, é que a Assembleia 
adote uma “posição firme” 
contra essas ações.

Despejo
Uma decisão judicial que pre-
judicou 67 famílias que vivem 
no distrito de Realeza, no mu-
nicípio de Matipó (Zona da 
Mata), foi lamentada pelo de-
putado Durval Ângelo (PT), 
em seu pronunciamento. Se-
gundo ele, a Justiça determi-
nou uma ordem de despejo 
contra essas famílias, como 
parte de um processo judicial 

que se arrasta há 70 anos. No 
entanto, muitas dessas pes-
soas vivem nos locais em dis-
puta desde a década de 1940 
e têm escrituras lavradas no 
início da década de 1970. O 
deputado cobrou “sensibi-
lidade social” do Poder Ju-
diciário. “O pseudodono já 
possui muitas propriedades 
em Matipó e não precisa des-
sas”, afirmou Durval Ângelo. 

Ele disse ter ouvido de uma 
senhora de 70 anos que ela 
preferiria morrer a perder a 
casa onde vive desde crian-
ça. O parlamentar defendeu 
o arquivamento da ação ju-
dicial e declarou ver com es-
tranheza o fato de o processo 
ter ganhado agilidade nos 
últimos meses. “Quem sabe 
seja financiamento de cam-
panha?”, questionou.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 0h10 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

(13/3) – Debate sobre a situação da Rodovia MG-220
 4h Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Rodrigues 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político Sylo Costa
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate (reprise) – Redistribuição do ICMS em 

tempos de crise

 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 – Político Sylo Costa
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Combate à homofobia
 20h Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 

com Maria Isabel Gomes Matos
 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)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Maria Pereira de Araújo, de Belo Horizonte
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Casa de Direitos Humanos) – reunião preparatória
9h30

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita ao Hos-
pital Eduardo de Menezes, para avaliar as condições de implementação 
de ambulatório de saúde integral para pessoas trans. Requerimento: de-
putada Marília Campos e deputado Geraldo Pimenta

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

tir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

tir e votar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Desmemória América Latina, com a atriz Mi-

chelle Ferreira
19h30

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao BDMG Cultural. Requeri-
mento: deputado Bosco e deputada Marília Campos

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)


