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Comissão entrega ao Dnit propostas de
preservação do patrimônio ferroviário

A Comissão Extraordinária 
Pró ‑Ferrovias Mineiras entre-
gou, ontem, à Superintendên-
cia Regional do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) em Mi-
nas um documento com uma 
série de propostas visando à 
preservação da malha ferro-
viária sob a responsabilidade 
do órgão federal. A entrega 
foi feita em visita da comissão 
ao Dnit, em Belo Horizonte.

Quem representou a co-
missão foi o seu presidente, 
deputado João Leite (PSDB), 
também autor do requerimen-
to de visita. O documento com 
as propostas foi recebido pelo 
superintendente regional do 
Dnit em Minas, Fabiano Mar-
tins Cunha. As sugestões serão 
analisadas e debatidas em au-
diência pública da comissão, 
convocada para amanhã, às 10 
horas, no Plenarinho II.

Entre as propostas apre-
sentadas ao Dnit, está a revi-
são da política de troca de lo-
comotivas. De acordo com o 
documento, várias locomoti-
vas menores já usadas, per-
tencentes à União, estão sen-
do trocadas por algumas no-
vas, de maior porte, compra-
das por empresas concessio-
nárias do transporte ferroviá-
rio, num processo confuso e 
pouco transparente.

O resultado dessa política 

é a diminuição do estoque de 
locomotivas menores, já que, 
para os corredores de expor-
tação das empresas, são as 
maiores que interessam. “Os 
projetos de retomada ferro-
viária e de trens de passagei-
ros precisam exatamente das 
locomotivas menores, que es-
tão desaparecendo”, ponde-
rou João Leite.
Cessões – Outro ponto de-
fendido pela comissão no 
documento entregue ao Dnit 
é a proibição de novas ces-
sões de linhas para as pre-

feituras. De acordo com o 
documento, essa política se 
revelou desastrosa do ponto 
de vista da utilização do po-
tencial ferroviário do Estado. 
“A experiência tem mostrado 
que muitos municípios con-
templados com a cessão de 
linhas acabam, no seu lugar, 
construindo ruas ou estradas, 
o que dificulta enormemen-
te, quando não inviabiliza, 
qualquer retomada ferroviá-
ria”, destacou João Leite.

O superintendente Fabia-
no Martins Cunha afirmou que 

vai analisar as propostas da co-
missão e se comprometeu a 
fornecer respostas na audiência 
pública de amanhã. Ele acres-
centou que a estrutura do Dnit 
em Minas Gerais é insuficien-
te para cuidar de toda a malha 
ferroviária do Estado, que é a 
maior do País.

Fabiano Cunha solicitou 
apoio da comissão na defe-
sa de uma maior autonomia 
regional para o órgão no que 
se refere às ferrovias, com a 
criação de uma estrutura téc-
nica mais robusta. 

Projeto proíbe uso de linhas cortantes
O Projeto de Lei (PL) 2.285/15, 
do deputado Fred Costa (Pa-
tri), que proíbe a venda e o 
uso de linhas cortantes, rece-
beu ontem parecer de 1º tur-
no favorável da Comissão de 
Segurança Pública. O relator, 
deputado João Magalhães 
(MDB), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-

tuição e Justiça.
O substitutivo traz,  como 

uma de suas alterações, a mu-
dança da nomenclatura uti-
lizada no projeto original, de 
“linhas chilenas” para “linhas 
cortantes”. A justificativa da 
mudança é que linhas pro-
duzidas de forma diferen-
te, como as banhadas no ce-
rol (mistura cortante de vi-

dro moído e cola), têm o mes-
mo potencial de risco. Essas, 
em geral utilizadas nos papa-
gaios, são consideradas peri-
gosas, especialmente para ci-
clistas e motociclistas.

A Lei 14.349, de 2002, já 
proíbe esse uso das linhas em 
áreas públicas e comuns, mas 
o projeto agora em análise ino-
va ao ampliar a proibição pa-

ra qualquer tipo de utilização e 
ao impossibilitar sua comercia-
lização. Assim, o substitutivo 
nº 1 sugere, em seu artigo 3º, 
a revogação da citada lei.

A matéria ainda será ana-
lisada pelas Comissões de De-
senvolvimento Econômico e 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, antes de ir a 
Plenário.

Sugestões integram documento que o presidente da comissão, deputado João Leite, levou ao Dnit

Guilherme Bergamini
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Municípios denunciam falhas em serviços
de abastecimento e saneamento da Copasa

Prefeitos e vereadores de di-
ferentes municípios denun-
ciaram ontem, na Assembleia 
Legislativa, falta de investi-
mentos da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa) em obras para abas-
tecimento de água e trata-
mento de esgoto, além de re-
trabalho e desperdício de re-
cursos públicos motivados por 
intervenções mal planejadas. 
Eles também apontaram co-
branças indevidas por parte da 
empresa estatal. As denúncias 
foram apresentadas em au-
diência pública sobre o assun-
to, realizada pela Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria.

Mais de 20 municípios es-
tiveram representados na re-
união, cujo objetivo era ouvir 
a presidente da Copasa, Sina-
ra Chenna. Ele, no entanto, se 

ausentou sob a justificativa de 
que se recupera de uma cirur-
gia e foi representada pelo di-
reitor operacional Sul da em-
presa, Frederico Delfino.

O representante da Co-
pasa enumerou obras realiza-
das pela empresa e disse, en-
tre outras coisas, que a Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) não corre 
o risco de sofrer racionamen-
to de água nos próximos 20 
anos. Ainda assim, a reunião 
foi marcada por reclamações. 

O prefeito de Bom Despa-
cho (Centro‑Oeste), Fernando 
Cabral, disse que a água for-
necida pela Copasa tem cus-
to mais alto para o consumi-
dor, se comparada àquela dos 
serviços autônomos ou priva-
dos. Segundo ele, além disso, 
há bairros na cidade que es-

tão há dez anos ou mais sem 
rede de esgoto. 

O vereador de Santa Rita 
do Sapucaí (Sul) Marcos Aze-
vedo Moreira disse que a Co-
pasa descumpre o contra-
to firmado com o município 
quanto ao tratamento de es-
goto. Segundo ele, em 2017 
foram registrados 1.652 casos 
de diarreia na cidade relacio-
nados à exposição ao esgoto a 
céu aberto, inclusive motivan-
do ação do Ministério Público.
Acionistas – Autores do re-
querimento da audiência, os 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Fabiano To-
lentino (PPS), presidente e 
vice da comissão, respectiva-
mente, afirmaram que a situa-
ção exposta é comum em Mi-
nas Gerais e creditaram parte 
do problema à prioridade da-

da à distribuição de dividen-
dos aos acionistas da Copasa, 
em detrimento da qualidade 
dos serviços prestados.

“Em 2017, foram distribuí-
dos 274 milhões de reais em 
dividendos”, disse Antonio Car-
los Arantes. Segundo ele, a em-
presa foi autorizada, em 2018, 
a praticar uma revisão de 7,2% 
das tarifas, para uma inflação 
abaixo de 3%, sendo que em 
2017 essa revisão já teria sido 
de 22%, e sem a contrapartida 
da qualidade dos serviços.

O deputado Fabiano To-
lentino criticou a ausência da 
presidenta da empresa, ainda 
que defendendo o respeito à 
justificativa, e também a falta 
de autonomia e de indepen-
dência política da Agência Re-
guladora de Serviços de Abas-
tecimento de Água e de Esgo-
tamento Sanitário (Arsae).
Investimentos – Apesar das 
críticas, o diretor operacional 
Sul da Copasa disse que a em-
presa tem feito investimen-
tos importantes nos últimos 
anos. Frederico Delfino citou, 
como exemplo, as obras de 
captação do Rio Paraopeba, 
em 2015, as quais eliminaram 
riscos de racionamento de 
água na RMBH.

Ele afirmou, ainda, que 
R$ 130 milhões estão sen-
do investidos em nova capta-
ção no Rio Pacuí, com o obje-
tivo de pôr fim aos sucessivos 
episódios de racionamento de 
água em Montes Claros, no 
Norte de Minas. Delfino tam-
bém citou intervenções em 
andamento na Zona da Mata 
e no Centro‑Oeste de Minas.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Comissão de Agropecuária ouviu prefeitos e vereadores e também representante da estatal

Situação dos Correios motiva visita
A Comissão de Participação 
Popular vai visitar amanhã, 
às 10 horas, trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, em Belo Horizon-
te, para ouvir reivindicações 
da categoria, que pode iniciar 
greve nacional nesta semana. 

A visita, que será à agência 
central dos Correios, no Cen-
tro, foi aprovada ontem na for-
ma de requerimento de auto-
ria do presidente da comissão, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT). Segundo ele, está haven-
do um desmonte dos Correios, 

com o fechamento de mais de 
500 agências no Brasil.

Outra comissão a apro-
var requerimentos, ontem, foi 
a de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas. Entre outros 
eventos, foi aprovada audiência 
sobre o alto índice de acidentes 

na BR‑262. O debate vai ocorrer 
por solicitação do deputado An-
selmo José Domingos (PTC).

Do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), foi aprova-
do requerimento de audiên-
cia sobre a situação da MG‑
‑129, na altura de Ouro Preto.
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Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher é instituída na Assembleia

Foi publicada ontem, no Diário 
do Legislativo, a promulgação, 
pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Adalclever Lopes (MDB), da 
Resolução 5.522, que cria, em 
caráter permanente, a Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Mulher na ALMG. A norma é 
oriunda do Projeto de Resolu-
ção (PRE) 49/17, de autoria da 
Mesa da Assembleia. Na tarde 
de ontem, durante a Reunião 
Ordinária de Plenário, foram 
comunicados os nomes de 
quatro integrantes efetivos e 
quatro suplentes da nova co-
missão permanente da Casa.

A Comissão das Mulheres 
funcionou em caráter extraor-
dinário desde o ano de 2015. 
Nesse tempo, ela abordou a 
situação dessa parcela da po-
pulação no Estado e a neces-
sidade de maior participação 
feminina na política. A ideia é 
que, com a sua transformação 
em comissão permanente, a 
discussão sobre esses temas 
seja aprofundada.

As matérias de compe-
tência da nova comissão são: 
a promoção da igualdade en-
tre homens e mulheres e o 
combate à discriminação de 
qualquer natureza, o estímu-

lo à ampliação da representa-
ção feminina na política, o fo-
mento a políticas públicas, so-
ciais e econômicas pertinen-
tes às mulheres, a promoção 
da autonomia das mulheres e 
o combate à violência e ao fe-
minicídio e a garantia de es-
paços de visibilidade e discus-
são de temáticas que impac-
tam a vida das mulheres.
Composição – Pelo Bloco Mi-
nas Melhor, foram indicadas 
para a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, como efeti-
vas, as deputadas Marília Cam-
pos (PT) e Geisa Teixeira (PT). 
O deputado Cristiano Silveira 

(PT) e a deputada Celise Laviola 
(MDB) serão os suplentes.

O Bloco Compromisso com 
Minas Gerais indicou as deputa-
das Rosângela Reis (Pode) e Ar-
lete Magalhães (DC) como efe-
tivas e os deputados Glaycon 
Franco (PV) e Mário Henrique 
Caixa (PV) para a suplência.

Falta a indicação de um 
efetivo e um suplente pelo 
Bloco Verdade e Coerência.

Na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, também foi 
anunciada a renúncia da depu-
tada Marília Campos à vaga de 
integrante efetiva da Comissão 
de Participação Popular.

PLENÁRIO

ORADORES

Saúde
O deputado João Leite  (PSDB) 
criticou o Governo do Estado 
por não repassar recursos à 
saúde pública, prejudicando 
servidores que dependem 
do Ipsemg, o Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Estado, e policiais e bom-
beiros militares, que preci-
sam do IPSM, o Instituto de 
Previdência dos Servidores 

Militares. Segundo o par-
lamentar, o governador es-
taria mais preocupado com 
a sua reeleição e com a cam-
panha eleitoral ao Senado da 
ex‑presidenta Dilma Rousseff 
do que com a dívida de R$ 6 
bilhões na saúde. O deputa-
do anunciou que, no próximo 
dia 13, em Capelinha (Vale 
do Jequitinhonha), prefeitos 
da região vão se reunir para 

discutir soluções, em razão 
das dificuldades que suas ci-
dades vêm enfrentando. “O 
governo de Minas não cum-
priu o acordo firmado com 
as prefeituras e não repassou 
recursos do ICMS e do IPVA, 
retidos há meses. Isso é apro-
priação indébita”, criticou. 
Em aparte, o deputado Car-
los Pimenta (PDT) apoiou o 
discurso do colega.

Polícia Militar
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) acusou o coman-
dante‑geral da Polícia Militar 
de Minas Gerais, coronel 
Helbert Figueiró, de atuar 
informalmente como cabo 
eleitoral do governador Fer-
nando Pimentel. Segundo o 
deputado, Figueiró estaria 
utilizando a estrutura da Po-
lícia Militar para convencer 

os militares da necessidade 
de aumento da sua contri-
buição previdenciária, devi-
do ao significativo número 
de inativos e pensionistas. 
Ainda de acordo com o par-
lamentar, a estratégia do 
comandante‑geral é tirar do 
governo a responsabilidade 
pela situação do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM), apesar da 

dívida do Estado com a ins-
tituição. “Com essa atitude, 
ele apunhala a tropa pelas 
costas”, afirmou o deputado 
Sargento Rodrigues. Ele tam-
bém criticou o Poder Execu-
tivo pela falta de reposição 
do efetivo policial, pelo par-
celamento dos salários, pelo 
sucateamento de armas e 
viaturas e pelo uso de muni-
ção e coletes vencidos.

Empréstimo
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) anunciou que está dis-
posto a apoiar o projeto de 
lei do governador que prevê 
autorização de empréstimo 
para o Estado, desde que 
seja acatada emenda de sua 
autoria propondo que 70% 
dos recursos sejam destina-
dos ao pagamento dos repas-
ses devidos aos municípios e 

os outros 30% aos servidores 
do Poder Judiciário. “Assumo 
a responsabilidade de apre-
sentar essa emenda e só vo-
tar favoravelmente sob essas 
condições”, disse, prevendo 
que “os prefeitos vão lotar a 
Assembleia durante a vota-
ção do projeto”. Ele criticou 
o atraso no repasse de recur-
sos para os municípios, citan-
do, particularmente, as áreas 

de saúde, com prejuízos para 
os Institutos de Previdência 
dos Servidores (Ipsemg) e dos 
Servidores Militares (IPSM), e 
educação, afetada pela fal-
ta de recursos do Fundeb, o 
Fundo de Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação. Em aparte, 
o deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) reforçou as críti-
cas ao governo.Fo
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9h30

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

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Ju-
nho Vermelho, mês dedicado à conscientização quanto à doação de sangue

10h10
• Comissão de Redação (Auditório SE) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.190/18 (1º turno), do deputado João Leite, que dispõe sobre o reco-
nhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 5.301/18 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor do Ministério Público de Minas Gerais

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

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.960/18 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre extinção 
da Serventia do Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Bom 
Jesus do Galho

• 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 proposições da comissão

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 que dispensam Plenário

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 677/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, 
que institui o Selo Fiscal de Controle

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h10

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Violência contra a mulher, com 
Ermelinda Irene de Mello 

 1h Panorama – Masculinidade tóxica 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Discute opções de tratamento a quem tem bexiga 
neurogênica

 4h Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima 

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Aumento do feminicídio 
 7h Zás – Coletivo de Mulheres ANA
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Masculinidade tóxica 
 9h Compactos de Comissões
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo 
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (18/6) – Debate sobre 

a luta antimanicomial sob a ótica do movimento feminista
 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
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.012/18

Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.914, de 2018, a qual 
dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos 
tributários e não tributários do Estado. Discussão em 2º turno

PL 4.909/18
Do Tribunal de Justiça. Transforma cargos de provimento em comis-
são da Secretaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Discussão 
em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


