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Assembleia anuncia que vai notificar 
a União sobre concessões ferroviárias

Comissão pede juizado em Contagem
pela comissão, de documen
to que oficialize o pedido. A 
partir de então, Morais se 
compromete a dar agilidade 
à realização desses estudos.

A visita da comissão foi 
acompanhada por outros juí
zes, além de representantes 
da Defensoria Pública, da Or
dem dos Advogados do Brasil, 
da Prefeitura de Contagem e 
de entidades diversas.

importância de a demanda 
apresentada pela população 
chegar até o Tribunal de Jus
tiça via ALMG.

O presidente do tribunal 
salientou que a implantação 
de juizados é sempre prece
dida de estudos de viabilida
de, que levam em considera
ção, por exemplo, o tamanho 
da população a ser atendida. 
Assim, ele solicitou o envio, 

Comissão Extraordinária das 
Mulheres da Assembleia Le
gislativa ao tribunal.

Em audiência recente 
sobre o assunto, convidados 
apontaram o alto índice de 
denúncias de crimes con
tra a mulher no município. 
A presidenta da comissão 
e autora do requerimento 
de visita, deputada Marília 
Campos (PT), ressaltou a 

O presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), Nélson Missias de 
Morais, comprometeu-se a 
dar agilidade a estudos sobre 
a viabilidade de instalação 
de um juizado de violência 
doméstica em Contagem (Re
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte). Ele falou da ques
tão diante de demanda apre
sentada ontem, em visita da 

Ricardo Barbosa

Anúncio da notificação da Assembleia foi feito em reunião da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras

Campos, Minas não estava 
sequer no mapa de discussão 
das novas concessões e só foi 
incluída em função do traba
lho da comissão.

Na audiência de ontem, 
também foram apresentados 
diferentes projetos de reto
mada das ferrovias em Minas. 
Mas houve uma queixa recor
rente dos participantes quan
to à falta de um órgão central 
que possa encaminhar as 
propostas. “Falta interlocu
ção, porque ninguém decide 
nada”, resumiu o professor 
da UFMG Tadeu Nunes.

também anunciou as datas já 
agendadas para audiências da 
ANTT em Minas: 10 e 12 de 
setembro, em Belo Horizonte 
e Ipatinga, respectivamente.

A comissão aprovou re
querimentos para visitar os 
locais das duas reuniões. As
sinam os pedidos os depu
tados João Leite e Sargento 
Rodrigues (PTB), além da de
putada Marília Campos (PT), 
vice-presidenta da comissão. 
Sargento Rodrigues salientou 
que a retomada das ferrovias 
depende de determinação 
política. Segundo Marília 

bre o serviço prestado pelas 
empresas nos últimos 20 anos. 
O procurador Cássio Andrade 
reforçou que a prestação do 
serviço na forma contratual 
é condição para a renovação 
dos termos. Ele apontou como 
inconstitucionais vários tre
chos da Lei 13.448, de 2017, 
que trata do assunto.

O presidente da Comis
são Pró-Ferrovias, deputado 
João Leite (PSDB), destacou 
a importância das iniciativas 
da Assembleia e da AGE pa
ra que Minas não perca o di
reito aos investimentos. Ele 

A Assembleia Legislativa vai 
notificar judicialmente a União 
e a Agência Nacional de Trans
portes Terrestres (ANTT) para 
que esclareçam as negociações 
e a tramitação dos processos 
envolvendo a renovação ante
cipada da concessão da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas  (EFVM) 
para a Vale. O anúncio foi feito 
ontem, durante audiência da 
Comissão Extraordinária Pró-
Ferrovias Mineiras, que discu
tiu o transporte ferroviário na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). 

A notificação foi apre
sentada pelo procurador da 
ALMG Renato Pessôa. No 
documento, são destacadas 
as condicionantes que de
vem ser observadas antes 
da renovação das conces
sões, entre as quais a correta 
prestação do serviço, o que 
se contrapõe, por exemplo, 
ao abandono de trechos da 
malha ferroviária mineira. A 
 ALMG cobra, também, que os 
investimentos relativos à no
va concessão da EFVM sejam 
aplicados em Minas Gerais.

A ação da ALMG reforça a 
iniciativa da Advocacia-Geral 
do Estado (AGE), que interpe
lou extrajudicialmente a União 
em busca de informações so
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de Mello 
 1h Panorama – Aleitamento materno 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (15/5) – Debate sobre o ensino a distância enfermagem
 4h15 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, com Maria Isabel Gomes Matos
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h M undo Político 
 8h30 Panorama – Aleitamento materno 
 9h Conexão Eleitoral
 9h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (18/6) – Debate sobre a luta antimanicomial sob a ótica do movimento feminista

 12h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Defesa do Consumidor (13/6) – Debate sobre a rescisão do contrato entre a Cemig e a CEF (casas lotéricas)
 16h10 Palestra – Redes sociais e eleições, com Rodrigo Magalhães
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Tribuna Livre 
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Lei Maria da Penha 
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo 
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