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Projeto reorganiza a Defensoria Pública
Também foi recebido ontem 
pelo Plenário, na Reunião 
Ordinária, o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 79/18, 
que altera a legislação que 
organiza a Defensoria Públi-
ca do Estado. De autoria da 
própria Defensoria, o PLC 
muda alguns dispositivos da 
Lei Complementar (LC) 65, de 
2003, a qual, além de orga-
nizar o próprio órgão, define 
sua competência e trata da 

carreira do defensor público.
Segundo o ofício assinado 

pela defensora pública geral, 
Christiane Malard, um dos 
objetivos é adequar o tex-
to da Lei Complementar 65 
à realidade de outras carrei-
ras com as quais a Defenso-
ria tem simetria constitucio-
nal. Além disso, o projeto, 
em seu artigo 1º, torna ofi-
ciais as publicações realiza-
das pela Defensoria em site 

institucional na internet.
Christiane Malard argu-

menta que todos os Poderes 
estaduais autônomos pos-
suem publicações eletrônicas 
próprias, salvo a Defensoria 
Pública, que necessita da Im-
prensa Oficial para suas co-
municações. 

O artigo 2º da proposi-
ção promove a adequação do 
quantitativo dos cargos de ca-
da classe de defensor à reali-

dade da instituição. O objetivo 
é “minimizar o engessamento 
das classes especial e final e a 
evasão na carreira, o que acar-
reta limitação da atuação e até 
mesmo interrupção do atendi-
mento em comarcas”.

A defensora pública ge-
ral ressalta que a alteração 
do quantitativo de cargos não 
provoca impacto orçamentário 
imediato, pois a promoção dos 
defensores não é automática.

Deputado Durval Ângelo é indicado
conselheiro do TCE pelo governador

O Plenário recebeu, na Re-
união Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel por meio 
da qual ele encaminha a in-
dicação do deputado Durval 
Ângelo (PT) para o cargo de 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). Líder 
do Governo na Assembleia 
Legislativa, Durval Ângelo foi 
indicado para ocupar a vaga 
aberta com o falecimento da 
conselheira Adriene Andra-
de, em abril deste ano. Uma 
comissão especial será desig-
nada para realizar a arguição 
pública do deputado e emitir 
parecer sobre a indicação, 
que seguirá para votação, em 
turno único, no Plenário.

Professor aposentado, Dur-
val Ângelo ingressou na Assem-
bleia em 1995 e atualmente 
exerce o sexto mandato con-
secutivo. Foi presidente da 
Comissão de Direitos Huma-
nos por 12 anos, além de 2º-
vice-presidente da  ALMG no 
biênio 1999-2000.

Ele também é autor de 
diversas leis estaduais, en-
tre as quais as que criaram 
as políticas de combate às 
discriminações racial e étni-
ca e de apoio às vítimas de 
crimes violentos e seus fa-
miliares. Também são de 
sua autoria as leis que insti-

tuíram as Ouvidorias de Po-
lícia e Ambiental.

O Tribunal de Contas do 
Estado é composto por sete 
conselheiros, sendo três indi-
cados pelo governador e qua-
tro escolhidos pela ALMG. Os 
indicados pelo governador 
precisam ser, alternadamen-
te: um escolhido entre os no-
mes de lista tríplice apresen-
tada pelos auditores do TCE, 
um escolhido entre os no-

mes de lista tríplice dos pro-
curadores do Ministério Pú-
blico de Contas e um escolhi-
do por livre nomeação, co-
mo foi o caso da ex-conse-
lheira Adriene Andrade. Por 
isso, a vaga será preenchida 
pelo mesmo critério.

Apesar de haver 12 ve-
tos com prioridade na pauta 
do Plenário, eles não impe-
dem a votação da indicação, 
uma vez que esse tipo de ma-

téria não é apreciada na mes-
ma fase da reunião em que 
são votados vetos e projetos.

A indicação ficará até seis 
reuniões de Plenário em dis-
cussão. Para sua aprovação, é 
necessária a maioria simples. 

Caso a indicação do de-
putado Durval Ângelo seja 
avalizada, quem assume a va-
ga aberta na ALMG é o depu-
tado Tony Carlos (MDB), da 
coligação Minas para Todos.

Indicação do deputado Durval Ângelo vai a comissão especial e, em seguida, será votada em Plenário

Willian Dias
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Campanha do PJ Minas usa fotos para 
alertar sobre violência contra mulher

Foi dada a largada para a mo-
bilização por curtidas nas fotos 
da campanha #ComoVejoMi-
nhaCidade, que integra, a par-
tir deste ano, o calendário ofi-
cial do Parlamento Jovem de 
Minas (PJ Minas), projeto de 
formação política da Assem-
bleia Legislativa. Com o prazo 
de envio das imagens encerra-
do no dia 26 de junho, as fotos, 
sobre o tema da violência con-
tra a mulher, começaram a ser 
postadas na fanpage estadual 
do PJ Minas na segunda-feira 
(2). O endereço é facebook.
com/pjdeminas.

O objetivo, agora, é che-
gar às dez fotos mais curtidas 
até as 18 horas do dia 3 de 
agosto. Para isso, é chegado 
o momento de curtir e com-
partilhar as imagens, uma 
por município, acompanhada 
de texto, marcando os ami-
gos para que façam o mes-
mo, à medida que os posts 
forem sendo disponibilizados 
na fanpage estadual do Parla-
mento Jovem de Minas.

O trabalho de postagem 
está sendo feito pela equipe 
de mídias digitais da Assem-
bleia Legislativa, seguindo a 
ordem de encaminhamento 
das imagens, e será concluí-
do na sexta-feira (6).

Para chegar ao ranking das 

dez fotos, serão contabilizadas 
não somente as reações “curtir” 
e “amei”, mas também “uau”, 
“triste” e “grr”, tendo em vis-
ta que o tema abordado pelo 
PJ Minas neste ano é a violência 
contra a mulher.

As dez mais curtidas es-
tarão num álbum especial 
no Facebook e no Instagram 
da ALMG (instagram.com/as-
sembleiademinas) e ainda se-
rão mostradas numa exposi-

ção, durante a etapa estadual 
do Parlamento Jovem de Mi-
nas, em Belo Horizonte, na 
ALMG. Seus autores também 
vão receber, em casa, o livro 
Diálogo com o tempo – 170 
anos do Legislativo mineiro, 
da historiadora Maria Auxi-
liadora de Faria e do cientis-
ta político Otávio Dulci.
Crescimento – Em sua 15ª edi-
ção, o PJ Minas é realizado pela 
Assembleia em parceria com 

câmaras municipais. O projeto 
tem como objetivo a formação 
política e cidadã de estudantes 
dos ensinos médio e superior, 
que a cada ano trabalham com 
um tema escolhido na plenária 
final do ano anterior.

Em 2018, participam do 
projeto 82 municípios, dos 
quais 23 são novatos, agru-
pados em 16 polos regionais. 
Em 2017, o número de cida-
des participantes foi 63.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Reprodução

A violência contra a mulher é o tema central do Parlamento Jovem de Minas em 2018

Posts têm trabalhos coletivos e individuais 
Atualmente no calendário ofi-
cial, a campanha #ComoVe-
joMinhaCidade estreou no PJ 
Minas em 2015, sendo uma 
das formas de mobilizar os es-
tudantes para o tema em foco, 
durante a etapa municipal do 
projeto. Neste ano, os estudan-
tes puderam mostrar em ima-
gens um problema relacionado 
à violência contra a mulher 
ou um ponto positivo em seu 
município, se valendo de tra-
balhos individuais ou coletivos.

Na série de posts iniciada 
na segunda-feira (2), estão 
imagens como a de Divinópo-
lis (Centro-Oeste de Minas), 

em que um mesmo casal sur-
ge em duas situações distin-
tas, uma cena romântica re-
gistrada nas redes sociais pe-
lo celular e um momento de 
agressão do parceiro na vida 
real. O intuito é mostrar que 
nem tudo é o que parece ser.

Na sequência, João Pi-
nheiro (Noroeste de Minas) 
contribui com uma foto co-
letiva, em que alunos do Par-
lamento Jovem, vestidos de 
branco em alusão à paz, se 
uniram a autoridades locais 
na porta da delegacia da ci-
dade, simbolizando a luta pe-
lo fim da violência.

Em outro exemplo dessas 
primeiras postagens, Bonfi-
nópolis (também no Noroes-
te de Minas) surge com uma 
imagem sugestiva da “violên-
cia mascarada” contra uma 
mulher para a qual apontam-
-se vários dedos. Um proble-
ma, que, segundo o texto do 
estudante Gabriel de Ma-
tos, ainda atinge mulheres na 
maioria das cidades interio-
ranas, na forma de fofocas e 
pré-julgamentos.
Dicas – Para que ideias como 
essas fossem divulgadas, a 
fanpage estadual do PJ Minas 
também trouxe contribuições. 

Ainda em maio, foram posta-
dos diversos vídeos com dicas e 
orientações para a preparação 
do material, desde a escolha do 
local até cuidados na hora de ti-
rar a foto, para obter o melhor 
enquadramento ou a melhor 
luminosidade pretendida.

Antes de saírem a cam-
po para produzir as imagens, 
os estudantes também passa-
ram por reflexões e estudos 
sobre o tema geral do projeto 
e debates sobre os três subte-
mas: “Violência doméstica e 
familiar”, “Violência nos espa-
ços institucionais de poder” e 
“Violência e assédio sexual”.
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Minas Gerais receberá audiências sobre 
renovação das concessões de ferrovias

Belo Horizonte, Divinópolis 
(Centro -Oeste), Ipatinga (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Aço) e Juiz de Fora (Zona 
da Mata) receberão audiên-
cias públicas sobre o proces-
so de renovação antecipada 
das concessões ferroviárias, 
a serem realizadas pela Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). O anúncio 
foi feito ontem pelo deputado 
João Leite (PSDB), presidente 
da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras da As-
sembleia Legislativa, em de-
bate na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília (DF).

A deputada Marília Cam-
pos (PT), vice-presidenta da 
Comissão Pró-Ferrovias Mi-
neiras, e o deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB) tam-
bém participaram da audiên-
cia pública da Comissão de 
Viação e Transportes da Câ-
mara, que discutiu ainda as 
obras inacabadas na malha 
ferroviária, os ramais desati-
vados, bem como a conclu-
são e o efetivo funcionamen-
to da Ferrovia Norte-Sul.

Os parlamentares da   ALMG 
se reuniram pela manhã, tam-
bém em Brasília, com técnicos 
e gestores da ANTT e expuse-
ram suas preocupações quan-
to à restauração, às melhorias 
e aos investimentos neces-

sários no sistema ferroviário 
do Estado. Durante o encon-
tro, foi acordado que a agên-
cia promoverá, em Minas, as 
audiências que debaterão os 
contratos de concessão.

Já na reunião na Câma-
ra, o diretor do órgão, Sér-
gio Lobo, confirmou a reali-
zação dos debates, que deve-
rão ocorrer em agosto deste 
ano. João Leite ressaltou, em 
seu pronunciamento, o aban-
dono de trechos da malha 
mineira pelas empresas que 
operam as ferrovias. Ele ex-
plicou que há, inclusive, esta-
ções que se encontram dete-
rioradas pela falta de manu-
tenção, citando como exem-
plo a Ferrovia Três Corações, 
situada entre os municípios 
de Três Corações e Três Pon-
tas (Sul de Minas). “O mode-
lo de concessão vigente não 
conseguiu assegurar a con-
servação do patrimônio pú-
blico e histórico”, declarou o 
presidente da Comissão Pró-
-Ferrovias Mineiras.

Ainda sobre o modelo de 
concessão, o parlamentar dis-
se que é preciso corrigir equí-
vocos como a ausência de con-
trapartidas das concessioná-
rias que atuam no Estado. Ele 
afirmou que a Lei Kandir (Lei 
Complementar 87, de 1996) 
isentou de ICMS o transpor-

te de minério, que é a prin-
cipal atividade realizada pe-
lo sistema ferroviário em Mi-
nas. Segundo ele, após a me-
dida, não foi proposta qual-
quer compensação.

O deputado também fa-
lou sobre a importância de 
que as concessões garantam 
o transporte de outros tipos 
de carga, além de favorecer o 
de passageiros. 

O deputado Leônidas Cris-
tino (PDT-CE), presidente da 
Frente Parlamentar da Enge-
nharia, Infraestrutura e De-
senvolvimento Nacional, apre-
sentou um panorama críti-
co sobre a situação da malha 
ferroviária no País. Ele aler-
tou que as concessionárias 

deixam passivos importantes, 
como a falta de interligação 
do sistema, o que garantiria 
maior eficiência.
Esporte – Em reunião realiza-
da ontem na ALMG, a Comis-
são de Esporte, Lazer e Juven-
tude aprovou a realização de 
duas audiências públicas. A 
primeira, a requerimento dos 
deputados Ulysses Gomes 
(PT) e Fábio Avelar Oliveira 
(Avante), será realizada em 
Itajubá (Sul de Minas), para 
debater projeto que oferece 
aulas gratuitas de futebol a 
crianças e jovens. A segunda 
audiência, requerida pelo de-
putado Arnaldo Silva (DEM), 
vai debater a situação da ca-
poeira no Estado.

Deputados da Assembleia participaram de debate em Brasília

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

COMISSÕES

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
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 23.762
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 23.765
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)
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 1.003/15 (1º turno), do deputado André 
Quintão, que autoriza o Executivo a liberar de reversão o imóvel de que 
trata a Lei 142, de 1936

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.677/17 (1º 
turno), da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implantação de 
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a vio-
lência obstétrica

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Contagem) – visita 
a abrigo para verificar condições de animais. Requerimento: deputado 
Noraldino Júnior

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

SE) – debater a criação do Parque da Serra Negra da Mantiqueira. Re-
querimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 
pareceres sobre 29 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.223/15 (1º turno), do deputado Gustavo Valadares, que institui 
a Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.909/18 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que transforma cargos de 
provimento em comissão

• 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 parecer sobre o PL 563/15 (1º turno), da depu-
tada Rosângela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e 
Qualificação Social e Profissional

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
o Executivo a realizar operação de crédito

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14h35
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
o Executivo a realizar operação de crédito

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• 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 que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Política e desenvolvimento 
institucional do Legislativo mineiro, com Fabiano Soares, Thiago 
Salemi e Otávio Dulci

 1h Panorama – 5 anos das manifestações de junho de 2013
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (10/4) – Debate 

as propostas dos governos federal e estadual para viabilizar as 
obras de construção das alças norte e sul do Rodoanel

 3h50 Pensando em Minas – Relendo os clássicos em época de crise, 
com Sérgio da Mata 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Luta antimanicomial
 7h Zás – Espetáculo Giz em pedaços
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – 5 anos das manifestações de junho de 2013
 9h Documentário Diálogos Possíveis – Público × privado
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcellos
 13h Mundo Político 
 13h30 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 Desenvolvimento Econômico (29/5) – Debate a 

regulamentação dos jogos de aposta em dinheiro  
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento 

regional: Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 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 Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inser-
ção de mensagem educativa em cardápios. 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)


