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Em Reunião Extraordinária, deputados
votam pela manutenção de dois vetos

Na Reunião Extraordinária 
de Plenário da noite de on-
tem, os deputados votaram 
pela manutenção de dois ve-
tos do governador Fernando 
Pimentel. Os pareceres so-
bre as matérias haviam sido 
lidos à tarde, na Reunião 
Ordinária. Nos dois casos, 
as respectivas comissões 
especiais perderam o prazo 
para emitir parecer. Por esse 
motivo, os vetos foram anali-
sados pelo deputado Durval 
Ângelo (PT), designado rela-
tor em Plenário.

Um deles é o Veto Total 
à Proposição de Lei 23.848, 
originada do Projeto de Lei 
(PL) 1.676/15, do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). A 
proposição altera o nome do 
prédio do Ministério Público 
Estadual em Ouro Fino (Sul).

Na justificativa do veto 
total, o governador disse que 
o prédio não pertence ao 
Estado e, portanto, o Poder 
Executivo não tem compe-
tência para dar denominação 
ao local. O relator recomen-
dou a manutenção do veto.

O Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 23.865, originada 
do PL 1.023/15, do deputado 
Fábio Cherem (PDT), trata da 
produção, comercialização e 
uso de agrotóxicos. O relator 
Durval Ângelo seguiu a argu-

mentação do governador e 
considerou que a legislação 
já contempla o que a parte 
vetada pretendia instituir.

Outros 16 vetos perma-
necem na pauta do Plenário.
Mensagens – A ALMG rece-
beu, na Reunião Ordinária de 
Plenário, na tarde de ontem, 
duas mensagens do governa-
dor. Uma delas encaminha o 
PL 5.210/18, de sua autoria, 
que altera a Lei 11.812, de 
1995, a qual dispõe sobre a 

fiscalização sanitária de pro-
dutos de origem animal.

O objetivo do projeto é 
substituir a Unidade Padrão 
Fiscal do Estado de Minas 
Gerais (UPFMG) pela Unida-
de Fiscal do Estado de Minas 
Gerais (Ufemg) na legislação 
de inspeção sanitária in-
dustrial. O motivo da troca, 
segundo a mensagem do 
governador, é que a UFPMG 
está congelada desde 2000, 
o que causou uma defasa-

gem nos valores cobrados 
em função das infrações.

A outra mensagem pede 
a retirada de emenda ao PL 
4.631/17, do governador, que 
dispõe sobre a produção e a 
comercialização dos queijos 
artesanais de Minas Gerais. 
A emenda havia sido encami-
nhada pelo próprio Fernando 
Pimentel, em mensagem an-
terior, para modificar a reda-
ção de incisos que tratam de 
multas previstas na matéria.

ORADORES

Gasolina
Em seu pronunciamento na 
fase de oradores, no Ple-
nário, o deputado Rogério 
Correia (PT) disse que a de-
posição da presidenta Dilma 
Rousseff pode ser encarada 
como parte uma série de 
ações lideradas pelos Estados 
Unidos para desestabilizar o 
chamado Brics, grupo de paí-
ses formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul. No 
Brasil, essas ações estariam 
resultando também nos au-
mentos consecutivos do pre-
ço da gasolina, segundo o par-
lamentar. Ele salientou que, 
nos cinco últimos anos de 
Fernando Henrique Cardoso 
na Presidência da República, 
esse preço sofreu aumento 
de 170%, enquanto, nos 13 
anos dos governos de Luiz 

Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, houve controle da 
inflação de forma que a varia-
ção foi de 28%. Em dois anos 
do governo de Michel Temer, 
a elevação já alcançou 69%. 
“Infligir ao povo um gover-
no autoritário e eivado de 
corruptos que chegaram ao 
poder por um golpe não fará 
do Brasil um país melhor”, 
afirmou Rogério Correia. 

Mais cedo, na Reunião Ordinária de Plenário, a Assembleia recebeu mensagens do governador

 Willian Dias
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Energia elétrica
O preço da energia elétrica 
foi o assunto de que o de-
putado Elismar Prado (Pros) 
tratou na tribuna. Ele ressal-
tou que foi feita uma ampla 
mobilização contra a proposta 
de reajuste no setor, mas a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou au-
mento médio de 23%. Para os 

consumidores residenciais, a 
elevação será de 18%, e, para 
as indústrias, de 35%. “Isso é 
cruel, é ilegal, é injusto. Vai 
piorar muito as condições de 
vida do povo”, disse o depu-
tado. Ele elogiou a atuação 
do deputado federal Weliton 
Prado (Pros), que foi, segundo 
ele, o único parlamentar pre-
sente na reunião da Aneel e 

que se manifestou de maneira 
veemente contra a decisão da 
agência reguladora. Ainda em 
seu discurso, o deputado Elis-
mar Prado prestou solidarie-
dade aos alunos do campus 
de Ituiutaba (Triângulo) da 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais, que estão em 
greve para protestar contra o 
sucateamento da instituição.

Caminhoneiros
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) falou sobre a paralisa-
ção dos caminhoneiros e a 
consequente crise de desa-
bastecimento. O parlamentar 
manifestou apoio ao movi-
mento e disse que o governo 
de Michel Temer agiu com 
desrespeito ao autorizar o 
sexto aumento consecutivo 
dos combustíveis, sem con-

siderar a manifestação. “Essa 
paralisação vai atrapalhar o 
dia a dia da população, mas 
é legítima, porque defende 
exatamente os interesses 
da comunidade”, afirmou 
Carlos Pimenta. Em aparte, 
o deputado Paulo Guedes 
(PT) ressaltou que os mais 
pobres são os mais atingi-
dos pelos aumentos de pre-
ços. Em outro aparte, o de-

putado Gustavo Valadares 
(PSDB) prestou solidarie-
dade ao prefeito de Moe-
ma, Julvan Lacerda, que é 
presidente da Associação 
Mineira de Municípios. Ele 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil por fraude em 
licitações, mas o parlamen-
tar denunciou uso político da 
corporação pelo governador 
Fernando Pimentel.

Polícia 1
Ao falar da ação da Polícia 
Civil no município de Moe-
ma, em Minas Gerais, com 
vistas a investigar ações do 
prefeito Julvan Lacerda, o 
deputado João Leite (PSDB) 
comparou as corporações 
policiais mineiras à Gesta-
po, polícia alemã do regime 
nazista. “Neste momento, 
a polícia está trabalhando 

para o PT, com o objetivo 
de desmobilizar os prefeitos 
mineiros”, frisou. Segundo 
ele, o governador Fernan-
do Pimentel estaria usando 
as corporações para tirar a 
credibilidade de rivais. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB) concor-
dou com o colega. Em outro 
aparte, o deputado Durval 
Ângelo (PT) afirmou que, 

ao contrário do que ocorria 
em governos anteriores, a 
polícia tem autonomia e o 
governador não tem ciência 
de tudo que acontece nas 
corporações. Ele também se 
pronunciou contra a prisão 
do ex-governador Eduardo 
Azeredo, por acreditar que 
ninguém deve ser preso an-
tes de sentença transitada 
em julgado.

Polícia 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) ironizou a fala do 
deputado Durval Ângelo (PT) 
sobre a atuação das polícias 
em Minas e disse que de nada 
adianta autonomia sem cus-
teio e investimentos. De acor-
do com Sargento Rodrigues, 
os policiais estão sem reposi-
ção salarial há quatro anos e 
sem condições de trabalho. 

O parlamentar também leu 
trechos de denúncia contra 
o governador Fernando Pi-
mentel, relativa a caixa 2 em 
campanha eleitoral. Na lei-
tura, ressaltou as acusações 
relativas ao uso de “laranjas” 
e à existência de dinheiro 
guardado em um apartamen-
to em Brasília. Em aparte, 
o deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) afirmou que o governo 

divulgou edital cultural a ser 
conduzido por empresa pú-
blica resultante de desmem-
bramento da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
(Codemig). Porém, a nova 
formatação da empresa ain-
da não foi aprovada pela 
ALMG. O deputado Arlen San-
tiago (PTB), em outro aparte, 
denunciou o uso político da 
polícia mineira pelo governo.

Furnas
A retirada de pauta, no Con-
gresso Nacional, de projeto 
que previa a privatização 
do sistema elétrico brasilei-
ro, incluindo-se Furnas, foi 
abordada pelo deputado 
Emidinho Madeira (PSB). Ele 
agradeceu aos parlamenta-
res mineiros que, com ele, 
fundaram a Frente Parla-
mentar em Defesa de Furnas 

e se disse confiante de que 
a proposta de privatização 
não sairá do papel. Segundo 
o deputado, todos os esforços 
se justificam em defesa de Fur-
nas. Emidinho Madeira tam-
bém prestou solidariedade aos 
caminhoneiros que promovem 
paralisação em protesto con-
tra os aumentos nos preços 
de combustíveis. Entretanto, 
pediu que os manifestantes 

avaliem a situação dos agri-
cultores familiares, em espe-
cial dos produtores de leite, 
que estão perdendo sua pro-
dução. “Quem tira leite hoje 
não está ganhando quase 
nada, igualzinho aos caminho-
neiros”, declarou. Em aparte, 
o deputado Arlen Santiago 
(PTB) afirmou que, para aju-
dar os produtores de leite, é 
preciso reduzir impostos.Fo
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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

Defensores de direitos humanos relatam
ameaças e pedem reforço na proteção

Durante audiência da Comis-
são de Direitos Humanos rea-
lizada na manhã de ontem, re-
presentantes de trabalhado-
res sem terra, do movimento 
estudantil, dos quilombolas, 
dos geraizeiros e de outras 
comunidades tradicionais fi-
zeram dezenas de denúncias 
de violações de direitos e de 
ameaças a pessoas que se 
dedicam à defesa dos menos 
favorecidos no Estado.

Já no início da reunião, 
que durou quase quatro 
horas, o presidente da co-
missão, deputado Cristiano 
Silveira (PT), anunciou que a 
audiência faz parte de um es-
forço conjunto de conscienti-
zação da sociedade contra o 
que seria uma campanha de 
desqualificação dos direitos 
humanos e de seus defenso-
res, capitaneada principal-
mente por grandes veículos 
de comunicação nacionais.

“Não podemos deixar as 
pessoas pensarem que direitos 
humanos só defendem bandi-
dos”, alertou o deputado. Na 
opinião de Cristiano Silveira, 
essa ideia distorcida sobre o 
assunto só contribui para a 
onda de ódio e intolerância 
vigente no País. “Defendemos 
o direito à vida, à moradia, à 
terra, à saúde, à liberdade de 
expressão, tudo isso é direito 
humano”, ponderou.

Participaram da audiên-
cia pessoas incluídas no Pro-
grama Estadual de Proteção 
aos Defensores de Direitos 
Humanos. A coordenadora 
do programa, Maria Emília da 
Silva, lembrou que todos os 
anos são executadas dezenas 

de pessoas que estavam sendo 
ameaçadas, mesmo com o co-
nhecimento da situação pelas 
autoridades policiais. “Temos 
as Polícias Militar e Civil como 
nossas parceiras, mas, infeliz-
mente, o crime de ameaça é 
considerado de pouco poten-
cial ofensivo. Então, pela pró-
pria natureza da demanda, é 
colocado em segundo plano”, 
declarou Maria Emília.

Um dos que sofrem 
ameaças constantes é o frei 
Gilvander Moreira, da Comis-
são Pastoral da Terra (CPT). 
Segundo ele, o programa de 
proteção está acompanhan-
do 69 pessoas atualmente, 
mas são milhares em todo o 
Estado que precisariam de 
apoio. Um balanço parcial da 
violência no campo, em 2017, 

já registra 70 trabalhadores 
assassinados em Minas.

Cristiano Silveira prome-
teu dar encaminhamento a 
todas as denúncias por meio 
de requerimentos com pedi-
dos de informações a diver-
sos órgãos.

 Vários participantes da 
audiência, como Dayane Al-
ves dos Santos, da Comuni-
dade Quilombola Baú, e Ma-
ria Mariana, do movimento 
estudantil, reclamaram da 
ação truculenta de policiais 
militares e acusaram a polícia 
de ignorar ameaças e outros 
crimes contra os defensores 
de direitos humanos.

O major da PM Ricardo 
França do Amaral defendeu 
a corporação, dizendo que 
nenhum caso isolado pode 

manchar a luta e o sacrifício 
da PM para cumprir sua fun-
ção constitucional de defen-
der os direitos humanos.
Requerimentos – Outras 
duas comissões se reuniram 
ontem para aprovar requeri-
mentos de audiência pública. 
A Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria vai debater, 
entre outras coisas, o impac-
to dos constantes aumentos 
dos combustíveis sobre as 
atividades rurais em Minas. 
A solicitação é do deputado 
Emidinho Madeira (PSB). Na 
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, foi 
aprovada audiência sobre a 
regularização fundiária e am-
biental de áreas do Projeto 
Jaíba, a pedido do deputado 
Paulo Guedes (PT).

 Comissão vai pedir providências a diversos órgãos para ampliar proteção a militantes

Ricardo Barbosa
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (3/4) – Debate sobre a 

situação dos servidores dos sistemas prisional e socioeducativo
 5h Comissão do Trabalho (4/4) – Sindicato denuncia demissão 

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

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de Comissões
 9h40 Diálogos Possíveis – Público e privado: educação
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios regionais: territórios 

Mata, Vertentes e Caparaó 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Maio Amarelo
 20h Diálogos Possíveis – Público e privado: educação
20h05 Reunião Especial (ao vivo) – Reunião destinada a comemorar 

os 70 anos de criação do Estado de Israel
 21h30 Zás – Coletivo Multidanças: EnCOMtro
 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 Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimensões, 

de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – debater a atuação do Gru-
po de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em 
Uberlândia. Requerimento: deputado Arnaldo Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho II) – debater o Projeto de Lei do Senado 394/17, que dispõe sobre 
o Estatuto da Adoção de Criança ou Adolescente. Requerimento: de-
putado André Quintão

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– debater a possibilidade de instalação de posto avançado de atendi-
mento pré-processual do Tribunal de Justiça. Requerimento: deputa-
dos Duarte Bechir, Arnaldo Silva e Carlos Pimenta

19 horas
• Zás (Teatro) – show Histórias de amor em um país tropical, com o cantor e 

instrumentista Edu Pio, acompanhado por Léo Brasilino (trombone), Luiz 
Felipe (baixo) e Paulo Espinha (bateria)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Estado de Israel. Requeri-

mento: deputado João Leite

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 
Agricultura Familiar. 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 
utilização, no Estado, de animais para desenvolvimento, experi-
mentos e testes de cosméticos. 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)


