
18 DE OUTUBRO DE 2018 – QUINTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.372

Comissão Extraordinária das Mulheres
aprova relatório final de atividades 

A ampliação do número de 
deputadas na Assembleia, 
que passará de seis para dez 
na próxima legislatura, foi 
celebrada ontem, durante 
reunião em que foi aprovado 
o relatório final da Comissão 
Extraordinária das Mulheres. 
A defesa da maior participa-
ção feminina nas instâncias 
de poder e decisão pautou os 
trabalhos da comissão desde 
sua criação, em 2015.

A sua presidenta, deputa-
da Marília Campos (PT), ao ler 
o documento, ressaltou a “co-
ragem e ousadia” das parla-
mentares, que não ocupavam 
sequer 10% das cadeiras do 
Parlamento mineiro: “Ainda 
assim ousamos apresentar a 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 16/15, que busca 
garantir a presença de ao me-
nos uma mulher na Mesa da 
Assembleia”, afirmou.

Ela lembrou que a pro-
posta ainda será objeto de 
mobilização, agora, não mais 
no âmbito de uma comissão 
temporária, mas permanente. 
Marília Campos explicou que, 
com a Resolução 5.522/18, 
foi instituída a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher. De acordo com a depu-
tada, ela será formalmente 
instalada após o segundo tur-
no das eleições.

De acordo com o rela-
tório, só no último ano de 
trabalho, foram realizadas 
mais de 30 atividades. Os 
resultados também foram 
destacados, entre os quais a 
regulamentação da Lei Com-
plementar 116, de 2011, pela 
ALMG. A norma dispõe sobre 
o assédio moral e sexual na 
administração pública, e foi 
regulamentada por meio da 
Deliberação 2.667, de 2017.

Outro avanço foi a revo-
gação da Portaria 3, de 2016, 

da Vara Cível da Infância e da 
Juventude de Belo Horizonte, 
que permitiu o abrigamento 
compulsório, direto da ma-
ternidade, de bebês de mães 
suspeitas de serem usuárias 
de drogas em situação de vul-
nerabilidade social.

“Realizamos reuniões  
com o Tribunal de Justiça e a 
Prefeitura de Belo Horizon-
te que foram determinan-
tes para a resolução desse 
grande impasse”, salientou 
Marília Campos.

Ela ainda enfatizou o 
suporte prestado aos movi-
mentos feministas na reivin-
dicação de recursos no Plano 
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG), por meio 
da Comissão de Participação 
Popular. A deputada explicou 
que mulheres de entidades 
diversas se organizaram para 
intervir no Orçamento do 
Estado, a fim de assegurar a 
efetivação de políticas públi -
cas destinadas a essa parcela 
da população.

Pautas se mostraram perenes e diversas
A presidenta da Comissão 
das Mulheres disse que a 
experiência à frente dos tra-
balhos lhe permitiu crescer 
como parlamentar. Conforme 
Marília Campos, ela não se 
considerava uma liderança 
feminista, mas que, ao cabo, 
reconheceu a força social 
das mulheres. “Eu me tornei 
feminista nessa convivência 

com os movimentos e suas 
demandas”, comentou.

A deputada ainda escla-
receu que a instalação, em 
caráter temporário da comis-
são, foi um teste. A princípio, 
segundo ela, não se sabia se 
haveria agendas, pautas ou 
demandas suficientes para 
sustentar a atuação parla-
mentar nesse segmento.

“As atividades aponta-
ram para a necessidade de 
institucionalizar o acolhimen-
to das questões relacionadas 
à igualdade de gênero dentro 
da Assembleia”, afirmou.

A deputada Celise La-
viola (MDB) parabenizou a 
presidenta da comissão por 
sua atuação e atestou os 
resultados alcançados, so-

bretudo no que diz respeito 
à ampliação do quadro de 
mulheres no Legislativo.

Também o deputado Cris-
tiano Silveira (PT) reconheceu o 
trabalho realizado e se compro-
meteu a somar esforços no en-
frentamento do “machismo nas 
instituições” e na aprovação de 
projetos que busquem retirar a 
mulher de situações de violência.

Após o término das eleições, defesa dos direitos da mulher será tema de uma comissão permanente

Sarah Torres 



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 18 de outubro de 2018FORMAÇÃO POLÍTICA

Parlamento Jovem terá 30 câmaras 
municipais novatas na edição de 2019

Trinta câmaras municipais 
novatas se inscreveram para 
fazer parte do Parlamen-
to Jovem Minas (PJ Minas) 
2019, que terá como tema o 
preconceito racial. 

Com as 30 câmaras ingres-
santes e mais as 81 que partici-
param do programa neste ano, 
a expectativa é que 111 muni-
cípios se envolvam na edição 
de 2019, novo recorde em par-
ticipação do PJ Minas, que foi 
criado há 15 anos por iniciativa 
da Assembleia, por meio da Es-
cola do Legislativo. 

As câmaras ingressantes 
ainda irão cumprir mais três 
exigências. Uma delas é enviar 
à coordenação termo de ade-
são assinado pelo presidente 
da câmara municipal inscrita.

As demais exigências envol-
vem a participação em três cur-
sos, neste mês e nos próximos.

Programa de formação 
política voltado para estu-
dantes do ensino médio, o PJ 
Minas é realizado em parceria 
com câmaras municipais mi-
neiras. Seu objetivo é propor-
cionar aos jovens a oportuni-
dade de conhecer melhor a 
política e os instrumentos de 
participação no Poder Legisla-
tivo municipal e estadual.

Para isso, a cada ano os 
estudantes escolhem um 
tema de relevância social e 
vivenciam atividades de es-
tudo, debates e deliberações 
que contribuem para sua 
formação política.

Este ano, a temática esco-
lhida foi a violência contra a mu-
lher, que resultou na aprovação 
de 12 propostas votadas pelos 
estudantes na plenária final.

Elas compõem o docu-
mento final que será enca-

minhado à Comissão de Par-
ticipação Popular da ALMG 
com sugestões de medidas 
de combate à violência con-
tra a mulher, assunto que 

também foi discutido previa-
mente nas etapas municipal 
e regional, como também 
será feito como o tema “Pre-
conceito racial”.

Expectativa é que o projeto reúna 111 câmaras municipais em 2019

 Daniel Protzner

PLENÁRIO

PL pretende aprimorar Conselho de Saúde

O Projeto de Lei (PL) 
5.419/2018, que dispõe so-
bre a organização e as atri-
buições do Conselho Estadual 
de Saúde, foi recebido ontem 
pela Assembleia, na Reunião 
Ordinária de Plenário.

A proposta é de autoria do 
governador Fernando Pimen-
tel (PT) e pretende, segundo 
a mensagem encaminhada ao 

Legislativo, adequar o funcio-
namento do conselho a deter-
minações federais e aprimorar 
seu funcionamento.

O órgão é deliberativo e 
atua no controle, na avaliação 
e na fiscalização dos serviços 
prestados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Em Minas, ele 
foi criado pelo Decreto 45.559, 
de 2011. Resolução do Conse-

lho Nacional de Saúde publi-
cada em 2012, porém, esta-
belece que as instituições dos 
conselhos de saúde estaduais 
sejam feitas por leis específi-
cas. A atual proposta visa aten-
der a essa determinação.

O texto enviado para a 
apreciação dos deputados 
sugere que metade das 40 
vagas do conselho sejam 
ocupadas por membros de 
entidades e movimentos re-
presentativos de usuários dos 
serviços públicos de saúde.

O restante das vagas se-
ria dividido entre dois grupos: 
membros de entidades que 
representam trabalhadores da 
saúde (25%) e de representan-
tes do Estado e de prestadores 
de serviços privados de saúde 
(25%). Os mandatos teriam 
duração de três anos.

As competências do ór-
gão também são listadas na 
proposta, entre as quais: 

• atuar na formulação de 
estratégias e no controle da 

execução da Política Estadual 
de Saúde;

• fiscalizar e controlar 
gastos;

• deliberar sobre os in-
trumentos de planejamento 
do SUS feitos pela Secretaria 
de Estado da Saúde;

• receber, analisar e en-
caminhar aos órgãos compe-
tentes as denúncias de irre-
gularidades;

• acompanhar o proces-
so de incorporação de novas 
tecnologias;

• e promover a educação 
permanente para o controle 
social do SUS.
Proposta – Projeto semelhan-
te já começou a tramitar na 
ALMG em 2013 e foi arqui-
vado em função do fim da 
legislatura. O PL 4.427/2013 
chegou a receber parecer 
pela constitucionalidade da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), conforme res-
saltado na mensagem do 
governador.

Proposição foi recebida na Reunião Ordinária de Plenário de ontem

Guilherme Dardanhan
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Acusação
A nota publicada pelo candi-
dato ao governo de Minas Ro-
meu Zema (Novo), na qual ele 
nega as acusações de pedofi-
lia contra uma menor de cinco 
anos em 2012, foi questiona-
da pelo deputado Sargento 
Rodrigues (PTB). As acusações 
ganharam publicidade nos 
jornais na última terça-feira 

(16) e foram negadas em nota 
pelo candidato, que afirma ter 
sido parte em um processo de 
guarda da criança. “Ele não foi 
testemunha, ele foi acusado 
de pedofilia”, rebateu o depu-
tado Sargento Rodrigues, que 
também criticou o tratamento 
da imprensa ao caso. Para o 
parlamentar, as notícias ino-
centam Romeu Zema, levan-

do em consideração apenas a 
sua nota. Sargento Rodrigues 
disse, ainda, que o inquérito 
policial do caso foi mal feito, 
uma vez que as principais 
partes envolvidas não teriam 
sido ouvidas. Ele afirmou que 
a Comissão de Segurança Pú-
blica vai provocar os órgãos 
responsáveis para pedir a re-
abertura desse inquérito. 

Repasses
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) agradeceu os votos 
obtidos nas últimas elei-
ções, que o conduziram a 
mais um mandato na As-
sembleia. Ele ressaltou que 
os quatro anos da atual 
legislatura foram difíceis 
e também comentou a fal-
ta de repasse de recursos 
pelo governo do Estado às 

administrações municipais. 
O parlamentar salientou a 
importância de que o atual 
governador Fernando Pi-
mentel pague todas as dí-
vidas do Executivo estadual 
com os municípios antes de 
deixar o governo. Segundo 
ele, algumas prefeituras po-
dem precisar demitir alguns 
funcionários para manter as 
contas em dia, o que pode 

gerar muitos problemas, 
especialmente em cidades 
pequenas, nas quais a gestão 
municipal é a principal em-
pregadora. Além disso, Carlos 
Pimenta se comprometeu, 
para o próximo mandato, 
com quatro pautas principais: 
saúde pública, apoio aos pro-
dutores rurais, geração de 
emprego e renda e proteção 
ao meio ambiente. 

Eleitores
Também em tom de agrade-
cimento pela recondução a 
mais um mandato, o depu-
tado  Doutor Jean Freire (PT) 
citou algumas cidades de 
onde vieram muitos dos seus 
votos, a maioria nas regiões 
Norte e Jequitinhonha do 
Estado. Ele destacou o muni-
cípio de Josenópolis (Norte), 

onde ele teve, na eleição an-
terior, em 2014, apenas um 
voto. “Por coincidência, des-
cobri quem foi esse eleitor e 
fui até lá. Agora, me tornei 
majoritário na cidade”, dis-
se, destacando a importância 
de cada eleitor. Doutor Jean 
Freire afirmou que vai conti-
nuar lutando por essas regi-
ões, que são, segundo ele, as 

mais carentes do Estado. Por 
fim, o parlamentar lembrou 
avanços conquistados nos 
últimos quatro anos, como a 
pavimentação de muitas ro-
dovias na região, e disse que 
novos passos serão dados na 
próxima legislatura. Ele se 
comprometeu, por exemplo, a 
lutar pela melhoria da BR-367, 
que corta o Norte de Minas. 

Ferrovias
O fim das audiências públi-
cas promovidas pela Agên-
cia Nacional de Transportes 
e Telecomunicações (ANTT) 
em Minas Gerais para tratar 
da antecipação da renovação 
das concessões ferroviárias 
pautou a fala do deputado 
João Leite (PSDB). Hoje, será 
realizada em Governador Va-
ladares (Vale do Rio Doce) a 

última reunião do órgão no 
Estado para tratar do tema. 
O parlamentar criticou a pro-
posta do governo federal, 
que pretende, segundo ele, 
usar em outros estados os 
recursos advindos da anteci-
pação das concessões. Para 
João Leite, a verba precisa 
ficar integralmente nos es-
tados onde estão as linhas 
cujas concessões serão nego-

ciadas, como Minas Gerais. 
Ele salientou, ainda, que a 
Vale, uma das concessioná-
rias que pode ter a outorga 
renovada, teria dito que os 
recursos podem ser enviados 
para outros estados e que a 
empresa se comprometeria a 
resolver os conflitos urbanos 
ao longo da linha. “Não que-
remos migalhas da Vale, isso 
é obrigação deles”, disse. 

COMISSÕES

Prevenção à tortura será tema de audiência
A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou ontem re-
querimento para que sejam 
debatidos os resultados do 
Seminário Internacional de 
Prevenção e Combate à Tor-
tura. O autor da solicitação 
é o deputado Cristiano Sil-
veira (PT).

Promovido pela Secre-
taria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação So-
cial e Cidadania, o seminário, 
previsto para acontecer nos 
dias 27 e 28 de novembro, 
tem como objetivo discutir a 
tortura em Minas e formas de 
preveni-la. O evento contará 

com a participação de repre-
sentantes do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ONU).

Membros do poder pú-
blico e especialistas interna-
cionais também estão entre 
os convidados. As informa-
ções sobre inscrições para 

participação do público em 
geral ainda serão divulgadas.

O Brasil já assumiu compro-
missos internacionais para preve-
nir e combater a tortura, entre os 
quais a ratificação da Convenção 
Contra a Tortura e Outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, em 1984.
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – jornalista José Hamilton Ribeiro
 1h Via Justiça – Segurança pública
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (20/6/2018) – debate o câncer de mama e 

o trabalho desenvolvido pela Aspec 
 4h Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Rodrigues 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – jornalista José Hamilton Ribeiro
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h Assembleia Debate – violência contra a mulher
 13h Horário Eleitoral Gratuito

13h20 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder –jornalista José Hamilton Ribeiro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Outubro Rosa
 20h Compactos de Comissões
20h30 Horário Eleitoral Gratuito
20h50 Palestra – Livro José Ibrahim e as lutas contra a ditadura militar, 

com Mazé Torquato e Carolina Dellamore
 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

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato da Associação Arte, Artesanato e Cultura Sustentá-

vel (Galeria de Arte)
8 horas

• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao 
Cidadão)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano da Escola de Formação 

Gerencial do Sebrae, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroe-
cológico e de Produção Orgânica 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroe-
cológico e de Produção Orgânica

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Governador Valadares) 
– visita a Governador Valadares para participar de audiência pública da 
ANTT sobre o processo de renovação antecipada da concessão da Estra-
da de Ferro Vitória a Minas. Requerimento: deputado Bonifácio Mourão

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário Estácio 
de Sá, de Belo Horizonte

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

e votar proposições da comissão
15h15

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

19 horas
Zás – Espetáculo Receitas para não morrer de amor (Teatro)

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno


