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Agora permanente, Comissão da Mulher
celebra conquistas e projeta desafios

A solenidade de apresentação 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, realizada 
ontem, no Salão Nobre, foi 
marcada pela celebração de 
conquistas da comissão, que 
atuava em caráter extraordi-
nário e agora é permanente, 
e por alertas a respeito das 
desigualdades e violências a 
serem enfrentadas.

“Seremos dez na próxi-
ma legislatura”, ressaltou a 
presidenta da comissão, de-
putada Marília Campos (PT), 
em referência ao número de 
deputadas eleitas para a pró-
xima legislatura. Na atual le-
gislatura, elas são seis. 

Marília Campos também 
rememorou momentos im-
portantes dos quatro anos 
da Comissão Extraordinária 
das Mulheres, que funcio-
nou de 2015 até outubro de 
2018. Ela disse que a atuação 
foi motivada pelas demandas 
específicas dessa parcela da 
população, contribuindo para 
ampliar a participação na po-
lítica e obter recursos no or-
çamento do Estado para pro-
moção de políticas públicas 

que assegurem os direitos 
das mulheres.

A deputada acrescentou 
que a comissão, tornada per-
manente por meio da Resolu-
ção 5.522, de 2018, da Mesa 
da ALMG, tem muitos desafios 
pela frente, uma vez que as re-
formas em curso no País ten-
dem a precarizar as condições 
de trabalho das mulheres e su-
primir conquistas importan-
tes de proteção social. “Vamos 
nos dar as mãos”, declarou.

A vice-presidenta da co-
missão, deputada Geisa Tei-
xeira (PT), destacou, entre as 
conquistas obtidas até aqui, 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.

Ainda na solenidade de 
ontem, a representante da 
Promotoria de Combate à Vio-
lência Doméstica, Patrícia Ha-
bkouk, alertou para o aumen-
to do número de crimes con-
tra a mulher. “Por isso, a atua-
ção permanente da comissão 

é tão necessária”, afirmou.
A tenente-coronel do Cor-

po de Bombeiros Kênia Maciel 
de Freitas, a defensora públi-
ca Raquel Gomes de Souza e 
o juiz Marcelo Gonçalves de 
Paula, do Juizado de Violên-
cia Doméstica e Familiar, tam-
bém destacaram a importân-
cia da comissão.

Participaram, ainda, do 
evento, as deputadas eleitas 
Beatriz Cerqueira (PT), An-
dreia de Jesus (Psol), Ana Pau-

la Siqueira (Rede) e Laura Ser-
rano (Novo). As três primeiras 
se manifestaram, afirmando 
que pretendem fortalecer as 
bandeiras já defendidas e tra-
zer outras pautas para deba-
te na ALMG.

Marília Campos encerrou 
a solenidade fazendo a defe-
sa da Proposta de Emenda à 
Constituição 16/15, que bus-
ca garantir a presença de ao 
menos uma parlamentar na 
Mesa da Assembleia.

Comissão foi apresentada ontem, em solenidade no Salão Nobre

Daniel Protzner

Lenços doados em campanha são entregues
A ALMG entregou ontem à 
coordenadora do grupo Péro-
las de Minas, Maria Luiza de 
Oliveira, os itens arrecadados 
na campanha Doe Lenços. A 
entrega foi feita pela deputa-
da Celise Laviola (MDB).
Os lenços doados são utiliza-
dos para montagem de kits, 
a serem distribuídos entre as 
mulheres em tratamento con-
tra o câncer de mama. “Esse 
gesto, num momento em que 
a mulher se encontra tão fra-
gilizada e com a autoestima 
baixa, faz toda a diferença”, 
destacou Maria Luiza, ao 

agradecer as doações.
“Queremos dizer que nos im-
portamos, que essas mulheres 
podem se cuidar, ter esperan-
ça e vencer a doença”, afirmou 
a deputada Celise Laviola, que 
preside a Secretaria de Mu-
lheres da União Nacional dos 
Legislativos Estaduais, entida-
de que idealizou a campanha, 
como forma de engajamento 
nas ações do Outubro Rosa.
Segundo a deputada, a cam-
panha de doação dos lenços é 
mais uma forma de a Assem-
bleia de Minas mostrar que 
também apoia essas iniciativas.

Luiz Santana
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Vale do Jequitinhonha se destaca na
discussão de ações de revisão do PPAG

Uma das regiões do Estado 
que mais sofrem com a po-
breza, o Vale do Jequitinho-
nha tem se mostrado, por ou-
tro lado, uma das mais bem 
organizadas para debater po-
líticas públicas. É o que tem 
ocorrido na discussão parti-
cipativa da Revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019, 
para o exercício 2019, que es-
tá em andamento na Assem-
bleia Legislativa. Os debates 
se iniciaram em 30 de outu-
bro e vão até amanhã.

Ontem, integrantes de di-
ferentes organizações do Jequi-
tinhonha se espalharam por 
grupos de trabalho que discu-
tiram programas relativos ao 
meio ambiente, ao desenvol-
vimento econômico e regio-
nal, ao turismo e à habitação. 
Outros assuntos tratados fo-
ram energia, saneamento bási-
co, transporte e trânsito, orga-
nizados dentro dos eixos de in-
fraestrutura e logística e de de-
senvolvimento produtivo, cien-
tífico e tecnológico.

As especialidades das mu-
lheres de Turmalina (Jequiti-
nhonha) são cerâmica e bor-
dado. Até a Casa Branca, sede 

do governo dos Estados Uni-
dos, tem uma peça produzida 
no município mineiro decoran-
do um de seus salões, segundo 
Carmem Silva Pereira, da As-
sociação Comunitária de Arte-
sãos de Turmalina. Mas se elas 
já têm talento e produção es-
truturada, precisam de apoio 
para a distribuição e comer-
cialização dos produtos.

Durante a discussão na As-
sembleia, Carmem se enga-
jou na proposta de garantir a 
preservação de uma ação pa-
ra “promoção e fomento da in-
dústria, comércio e serviços de 
Minas Gerais”, com o objetivo 
de viabilizar o apoio à comercia-
lização de produtos artesanais.

A preocupação se deve 
ao fato de, hoje, essa ação 
estar vinculada à Secretaria 
de Estado Extraordinária de 
Desenvolvimento Integrado 
e Fóruns Regionais, que será 
extinta ao final do governo. 
A proposta é que essa ação 
passe a ser vinculada à Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.
Rio Fanado – Na área ambien-
tal, um dos que se mobilizaram 
foi Daniel Sousa, coordenador 

da entidade SOS Fanado, que 
se dedica à recuperação do 
Rio Fanado, afluente do Ara-
çuaí, que pertence à Bacia do 
Rio Jequitinhonha. Seu grupo 
apresentou várias propostas 
para a região: ampliação de 
recursos para construção de 
barragens para perenização 
do rio, ratificação de ação pa-
ra cercamento de nascentes 
e uma nova proposta para 
formação de mobilizadores 
ambientais.

Para o diretor -presidente 
da Companhia de Gás de Mi-
nas Gerais (Gasmig), Pedro 
Magalhães, que participou do 

encontro de ontem, a articu-
lação entre os diversos atores 
envolvidos em cada área é um 
dos pontos fortes da revisão 
do PPAG. Em sua participa-
ção, ele informou que o proje-
to da Gasmig é chegar a mais 
20 mil residências em 2019 
(hoje são atendidas 50 mil). 
Para isso, são necessários en-
tendimentos com várias insti-
tuições para tratar, por exem-
plo, de questões ambientais, 
de patrimônio histórico ou de 
infraestrutura. Alguns desses 
entendimentos podem acon-
tecer a partir dos debates so-
bre o PPAG.

Ocupação em Ipaba será tema de debate

Diversas comissões da  ALMG 
se reuniram ontem para apro-
var requerimentos. A situação 
de aproximadamente 400 fa-

mílias que ocupam terreno na 
Baixada da Angola, em Ipaba 
(Vale do Rio Doce), será deba-
tida em audiência da Comis-

são de Participação Popular. 
Requerimento nesse sentido 
foi aprovado ontem, por ini-
ciativa da deputada  Rosângela 
Reis (Pode).

A Comissão de Desenvol-
vimento Econômico aprovou 
audiências para ouvir a dire-
ção da Fiemg sobre a crise eco-
nômica em Minas, a requeri-
mento do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB); para deba-
ter o Plano Diretor de Belo Ho-
rizonte, a pedido do deputado 
Roberto Andrade (PSB); e para 
discutir a implantação do ae-
roporto-indústria em Confins, 
por iniciativa dos deputados 
Roberto Andrade, Gustavo Va-
ladares (PSDB) e Antonio Car-

los Arantes (PSDB).
Na Comissão de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, foi aprovado re-
querimento de audiência so-
bre as condições de acessibi-
lidade no transporte coleti-
vo da Capital. Os autores são 
os deputados Duarte Bechir 
(PSD), Nozinho (PDT) e Anto-
nio Carlos Arantes.
Eleição – A comissão especial 
que vai analisar as indicações 
de membros do Conselho Es-
tadual de Educação elegeu 
ontem o deputado André 
Quintão (PT) como presiden-
te e a deputada Celise Laviola 
(MDB) como vice. Ela também 
será relatora das indicações.

PLANEJAMENTO PÚBLICO

COMISSÕES

Guilherme Dardanhan

Clarissa Barçante

Grupos discutiram ambiente, desenvolvimento, turismo e habitação

Audiência foi aprovada pela Comissão de Participação Popular
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Projeto prevê reajuste para Defensoria
A ALMG recebeu, na Reunião 
Ordinária de Plenário de on-
tem, o Projeto de Lei 5.442/18, 
da Defensoria Pública Estadual, 
que prevê a revisão anual dos 
subsídios e proventos dos mem-
bros do órgão, referente ao pe-
ríodo de julho de 2016 a junho 

de 2018. O reajuste previsto é 
de 7,52% e, com a aprovação 
da matéria, passará a vigorar a 
partir de janeiro de 2019.

São quatro categorias 
de defensores, que passarão 
a receber salários entre R$ 
22.158 (de classe inicial) e R$ 

29.405,10 (classe especial). O 
reajuste também será conce-
dido para o defensor públi-
co-geral, cujo salário será R$ 
30.628,34, e para o subde-
fensor público-geral e o cor-
regedor-geral, que passarão 
a receber R$ 29.822,82, cada.

No ofício que acompa-
nha o projeto, o defensor pú-
blico-geral explica que a pro-
posição não inclui os demais 
servidores, que foram con-
templados com reposiciona-
mento na carreira pela Lei 
22.790, de 2017. 

PLENÁRIO

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária

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

ORADORES

Críticas 1
O governo do Estado foi alvo 
de críticas do deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), es-
pecialmente no que diz res-
peito ao atraso nos repasses 
financeiros aos municípios. 
“Chegamos a dois anos de 
calotes deste ‘desgoverno’ 
com os municípios mineiros. 
Só na saúde, passam de R$ 
7 bilhões as dívidas com os 

prefeitos”, disse. O depu-
tado citou, ainda, o atraso 
no pagamento do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb). “Com esse dinheiro, 
os prefeitos complementam 
seus gastos com a educa-
ção”, afirmou. Outro atra-
so, segundo o parlamentar, 

se dá nos repasses de ICMS 
aos municípios. Segundo 
ele, vários prefeitos fizeram 
ontem uma visita ao Tribu-
nal de Justiça para buscar 
uma solução. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
concordou com o colega, 
acrescentando que o gover-
no discrimina os deputados 
da oposição, não pagando as 
emendas parlamentares.

Críticas 2
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) foi outro a fazer críti-
cas ao governo do Estado, 
por causa das dívidas com 
os municípios. Ele afirmou 
que a situação é desespera-
dora, especialmente no Nor-
te de Minas. “As prefeituras 
da região não estão conse-
guindo pagar nem o salário 
de novembro. O de dezem-

bro e o 13º, nem se fala”, la-
mentou. De acordo com Car-
los Pimenta, a dívida com os 
municípios está se tornando 
impagável e alguns prefei-
tos já desistiram de receber 
os atrasados. “Eles querem 
apenas que o próximo go-
verno retome os pagamen-
tos em dia”, relatou. O depu-
tado anunciou que apresen-
tará requerimento à Mesa 

da ALMG questionando os 
valores arrecadados com o 
processo de securitização da 
dívida mineira e o prazo para 
repasse aos municípios. Em 
aparte, o deputado Fabiano 
Tolentino (PPS) classificou a 
situação financeira do Esta-
do como caótica. Segundo 
ele, apenas com Divinópolis 
(Centro-Oeste), a dívida do 
Estado é de R$ 94 milhões.

Saúde
O deputado Cláudio do Mun-
do Novo (Pros) sugeriu aos 
colegas que destinem emen-
das individuais para ajudar 
hospitais filantrópicos e co-
munidades terapêuticas. Ele 
afirmou que, nesses primei-
ros dias em que assumiu o 
mandato, visitou algumas des-
sas instituições e constatou 
muita carência de recursos, 

até mesmo para aquisição de 
material de consumo. Cláudio 
do Mundo Novo citou o Hos-
pital Mário Penna, de Belo 
Horizonte, e a Fundação Sara, 
de Montes Claros (Norte de 
Minas), que tratam de pes-
soas com câncer e precisam 
de ajuda financeira. Também 
falou sobre as comunidades 
terapêuticas, com as quais já 
desenvolve um trabalho vo-

luntário, que ainda carecem 
de recursos. “Precisamos 
atender e ajudar a saúde pú-
blica de Minas Gerais”, disse 
ele, ao lembrar que pessoas 
morrem todos os dias por 
falta de assistência. “Este é 
o momento de ajudarmos”, 
completou, ao se referir ao 
período de apresentar emen-
das parlamentares ao orça-
mento do Estado.Fo
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-
gênua (Galeria de Arte)

Das 9 às 18 horas
• Discussão Participativa do PPAG/Revisão para 2019 (Escola do Legislativo)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Colégio Cristão Crescer, de 

Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, a regulamentação de atividades econômicas em logra-
douro público, previstas no Código de Posturas de Belo Horizonte. Re-
querimento: deputado Cristiano Silveira

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

cutir e votar parecer sobre o PL 563/15 (1º turno), da deputada Rosân-
gela Reis, que institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação 
Social e Profissional

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 5.392/18 (turno único), 
do governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor da Defensoria Pública Estadual

• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 24.031 (Plenarinho III) – ele-
ger presidente e vice

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 36 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.429/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino supe-
rior associadas à Uemg

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

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

res sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.676/16 
(2º turno), da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado

• 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 que dispensam Plenário

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

tar parecer sobre o PL 4.908/18 (1º turno), do deputado Antonio Carlos 
Arantes, que dispõe sobre a comercialização de produtos cuja denomi-
nação possua o termo “leite”

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 5.203/18 (turno único), da deputada Marília Campos, que 
institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

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
15h45

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 
sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 5.429/18 (1º 
turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o Estado a assumir 
o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Uemg

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
17h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 5.429/18 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro 
das fundações de ensino superior associadas à Uemg

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Memórias Rompidas 
 1h Panorama – Novembro Azul
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (21/8/2018) – debate 

sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal em 
Minas

 4h30 Comissão de Segurança Pública (11/9/2018) – debate a 
situação dos moradores das unidades residenciais do programa 
Lares Geraes

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 7h Zás – Peça Minha mãe é pior que grupo de Whatsapp
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Novembro Azul
 9h Constituição 30 anos – Entrevista com Menelick de Carvalho
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – socióloga Magda Neves
 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, com 

pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Como combater notícias falsas? 
 20h30 Constituição 30 anos – Entrevista com Heloisa Starling
 21h Assembleia Debate (reprise) – Redistribuição do ICMS
 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.)
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

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


