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Deputados aprovam indenização a filhos
de hansenianos e novas carreiras na FJP

O Plenário da Assembleia 
Legislativa aprovou dois pro-
jetos de lei, em reunião ex-
traordinária realizada na ma-
nhã de ontem. São eles o PL 
4.828/17, do deputado Antô-
nio Jorge (PPS), que autoriza 
o Poder Executivo a conceder 
pensão vitalícia aos filhos de 
pessoas com hanseníase, e o 
PL 5.000/18, do governador 
Fernando Pimentel, que rees-
trutura carreiras na Fundação 
João Pinheiro (FJP).

O PL 4.828/17 passou em 
1º turno e agora retorna à Co-
missão de Saúde, para análise 
de 2º turno. A matéria tem 
como objetivo a reparação 
material de danos causados às 
pessoas que foram separadas 
compulsoriamente de seus 
pais, quando os atingidos pela 
hanseníase eram internados 
em hospitais-colônia.

Os parlamentares segui-
ram o posicionamento da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que apresentou 
o substitutivo nº 1. O novo 
texto transforma a pensão 
vitalícia prevista no texto 
original em indenização, que 
será paga pelo Estado após 
processo administrativo.

Carreiras – O PL 5.000/18, 
também em 1º turno, institui, 
na Fundação João Pinheiro, 
as carreiras do Grupo de Ati-
vidades de Pesquisa e Ensino 
em Políticas Públicas. As car-
reiras propostas são as de au-
xiliar, técnico e gestor em Ati-
vidades de Pesquisa e Ensino 
e de pesquisador em Ciências 
Aplicadas e Políticas Públicas.

Atualmente, os servido-
res da fundação estão posi-

cionados nos grupos de ati-
vidades de Ciência e Tecno-
logia, o que não atenderia às 
especificidades da FJP.

O ingresso nos cargos 
das carreiras criadas depen-
derá de aprovação em con-
curso público.

O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo nº 
1 da CCJ, que ajusta o texto à 
técnica legislativa e incorpora 
sugestões de emenda enca-

minhadas por mensagem do 
governador. Elas propõem, em 
resumo, quantificar o número 
de funções públicas transfor-
madas e deixar mais clara a 
redação de alguns dispositivos.

O projeto segue para a 
Comissão de Administração 
Pública, em 2º turno.

O Plenário também votou 
cinco vetos do governador, 
em turno único. Três foram 
mantidos e dois rejeitados.

PL sobre fundações da Uemg vai a Plenário
Está pronto para votação no 
Plenário, em 1º turno, o Pro-
jeto de Lei (PL) 5.429/18, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que autoriza o Estado a 
assumir o passivo financeiro 
das fundações associadas à 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg).

Ontem, o projeto foi ana-
lisado por três comissões par-
lamentares e todas recomen-
daram sua aprovação na for-
ma original. Na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), o 

parecer pela constitucionali-
dade foi apresentado pelo re-
lator e presidente, deputado 
Leonídio Bouças (MDB).

O deputado Cássio So-
ares (PSD) foi o relator nas 
outras duas comissões: de 
Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). Em ambas, 
apresentou parecer favorável 
à proposta do governo.

De acordo com o pro-
jeto, o valor total da dívida 
a ser assumida pelo Estado 

está estimado em R$ 100,7 
milhões. O valor correspon-
de ao passivo de seis funda-
ções de ensino superior que 
tiveram suas atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e 
gestão acadêmica absorvidas 
pela Uemg, em decorrência 
da Lei 20.807, de 2013.

Nas três comissões, os re-
latores apoiaram o argumento 
do governador, presente em 
mensagem encaminhada à As-
sembleia, de que o Estado deve 
assumir a dívida para cumprir 

o que determina a Lei 20.807 
e para evitar que o passivo das 
fundações cresça ainda mais.
Defensoria – Em outra reu-
nião, com membros das de-
mais comissões, a FFO deu 
parecer de turno único fa-
vorável ao PL 5.392/18, do 
governador, que autoriza a 
abertura de crédito suple-
mentar em favor da Defen-
soria Pública do Estado, até 
o valor de R$ 46.822,60. Com 
isso, a matéria está pronta 
para ir a Plenário.

Os deputados votaram os dois projetos em reunião extraordinária de Plenário na manhã de ontem

Flávia Bernardo
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Ambulantes pedem regulamentação do
comércio de rua em Belo Horizonte

A Comissão de Direitos Hu-
manos ouviu ontem um apelo 
de representantes dos vende-
dores ambulantes que atuam 
nas ruas da Capital. Eles pedi-
ram ajuda do Poder Legislati-
vo para convencer a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH) a 
realizar licitação para o traba-
lho em logradouros públicos.

O presidente da comissão 
e autor do requerimento de 
audiência, deputado Cristiano 
Silveira (PT), informou que as 
notas taquigráficas da audiên-
cia serão enviadas ao prefeito 
de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil, e ao presidente da 
Câmara Municipal, vereador 
Henrique Braga, para que te-
nham ciência das reclamações 
dos trabalhadores.

Cristiano Silveira tam-
bém disse que a comissão 
realizará nova audiência pú-
blica em breve, com repre-
sentantes da Prefeitura, para 
debater o assunto. Na opi-
nião do deputado, essa dis-
cussão é fundamental e ur-
gente porque, diante da atual 
crise econômica do País, não 
será possível criar empregos 
formais para esses trabalha-
dores e suas famílias em cur-
to e médio prazos.

O ex-vereador de Belo 
Horizonte e representante 
do Movimento dos Trabalha-
dores em Logradouros Públi-
cos (MTLP), João Bosco Ro-
drigues, reclamou da inércia 
da Prefeitura. Ele lembrou 
que o Código de Posturas 
do município possibilita a 
presença desses trabalhado-
res nas ruas, especialmente 
os que vendem alimentos. 
Entretanto, a falta de regu-
lamentação impede essas 
pessoas de trabalharem de 
modo formal e organizado.

Shoppings – Na opinião do 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Informais de 
Belo Horizonte, Ely de Fá-
tima dos Santos, as ações 
da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte para criação dos 
shoppings populares, que 
começaram em 2002, só 
beneficiaram os donos dos 
imóveis onde funcionam 
as lojas. “Fomos obrigados 
a pagar para colocar piso e 
portas de ferro em prédios 
que estavam abandonados 
e ainda tínhamos que pagar 

um aluguel altíssimo para 
entrar”, contou ele.

Os trabalhadores informais 
presentes à reunião afirmam 
que os shoppings populares 
hoje estão quase totalmente 
ocupados por comerciantes 
chineses e coreanos. 

O advogado Jarbas Are-
des Júnior acrescentou que 
tem acompanhado vários 
casos de denúncias de trucu-
lência e ações irregulares na 
fiscalização da Prefeitura, in-
clusive de roubos de perten-
ces de ambulantes. 

Combate ao feminicídio é tema de projeto
O Projeto de Lei (PL) 
5.203/18, da deputada Marí-
lia Campos (PT), que institui 
a data de 23 de agosto como 
Dia Estadual de Combate ao 
Feminicídio, recebeu ontem 
aval da Comissão de Direi-
tos Humanos. O relator da 
matéria, deputado Cristia-
no Silveira (PT), opinou pela 
aprovação, em turno único, 
na forma do substitutivo nº 
1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). 

O novo texto elimina a 
determinação de que, na 
data, o poder público promo-
verá eventos sobre o tema, 
por ser tal iniciativa de com-
petência do Poder Executivo.

A justificativa do projeto, 
segundo a autora, é o aumento 
do número de mulheres assas-
sinadas no Brasil por motivo de 
ódio pela condição de gênero. 

O projeto será analisado 
agora pela recém-criada Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos da Mulher.
Pedágio – Diversas outras pro-
posições foram analisadas on-
tem pelas comissões da ALMG. 
Na CCJ, foi considerada consti-
tucional a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 51/18, 
que tem como primeiro sig-
natário o deputado João Leite 
(PSDB). O objetivo da matéria 
é garantir aos municípios a 
participação em decisões rela-

tivas à implantação de praças 
de pedágio em rodovias que 
atendem as regiões metropo-
litanas do Estado. 

A CCJ também deu pa-
receres pela constituciona-
lidade, entre outros, ao PL 
5.419/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que adapta 
a organização do Conselho 
Estadual de Saúde a dispositi-
vos federais; ao PL 5.407/18, 
do governador, que ajusta a 
distribuição dos efetivos da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros; e ao PL 5.389/18, 
do Tribunal de Justiça, que al-
tera cargos na Justiça Militar. 
Esse último projeto recebeu, 
em seguida, parecer favorá-

vel da Comissão de Adminis-
tração Pública e vai agora à 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.

Outra proposição sobre 
a Justiça Militar, o Projeto de 
Lei Complementar 58/16, do 
Tribunal de Justiça, está pron-
to para o 1º turno em Plená-
rio. Ele recebeu parecer favo-
rável da Comissão de Admi-
nistração Pública. O projeto 
altera a Lei Complementar 59, 
de 2001, que contém a orga-
nização e a divisão judiciárias 
do Estado. Entre outras medi-
das, é mudada a previsão do 
número de cargos de juiz de 
direito substituto do Juízo Mi-
litar, de três para seis. 

Comissão de Direitos Humanos ouviu vendedores que trabalham nas ruas da Capital

Ricardo Barbosa
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Comissão Pró-Ferrovias quer reunião com
equipe de transição do governador eleito

As comissões da ALMG apro-
varam ontem diversos re-
querimentos. Um deles, da 
Comissão Extraordinária Pró-
Ferrovias Mineiras, prevê au-
diência pública para debater, 
com a equipe de transição 
do governador eleito Ro-
meu Zema, o desenvolvi-
mento do transporte ferro-
viário no Estado. Assinam o 
requerimento os deputados 
João Leite (PSDB), Glaycon 
Franco (PV) e Gustavo Vala-
dares (PSDB).

Outro requerimento, dos 
mesmos parlamentares, trata 
da apresentação de emendas 
ao Plano Plurianual de Ação 
Governamental, a fim de in-
centivar investimentos na 

ampliação da malha ferroviá-
ria no Estado.
Saúde – A Comissão de Saú-
de aprovou a realização de 
audiências sobre a implanta-
ção do Hospital do Câncer da 
Santa Casa de Poços de Cal-
das, a requerimento do depu-
tado Carlos Pimenta (PDT), e 
sobre a situação dos hospitais 
filantrópicos do Vale do Jequi-
tinhonha, a pedido do depu-
tado Doutor Jean Freire (PT).
Circo – Na Comissão de Cul-
tura, foram aprovados dois 
requerimentos da deputada 
Marília Campos (PT) relacio-
nados à atividade circense. 
Ela sugeriu a realização de 
uma reunião com convida-
dos para que seja debatida a 

vida da comunidade circense 
no Estado e de uma visita à 
antiga Estação da Gameleira, 
na Capital, para que os de-

Objetivo da comissão é discutir transporte ferroviário em Minas

putados possam conhecer as 
obras de construção do Cen-
tro de Referência da Cidade 
do Circo. 

Guilherme Bergamini

ORADORES

Saúde
O deputado Carlos Pimen-
ta (PDT) defendeu, em seu 
pronunciamento na fase de 
oradores, no Plenário, a cons-
trução de, pelo menos, três 
hospitais oncológicos em Mi-
nas Gerais, que seriam distri-
buídos pelas cidades de Po-
ços de Caldas (Sul de Minas), 
Capelinha (Vale do Jequiti-
nhonha) e Porteirinha (Norte 

de Minas). Para ele, é preci-
so garantir que as pessoas 
com câncer tenham acesso 
a tratamento em sua região 
e não precisem se deslocar 
para os maiores centros. Ele 
também lamentou a falta de 
investimentos do governo 
do Estado na área da saúde. 
Por fim, o parlamentar cha-
mou de “abusivas” as tarifas 
praticadas pelas empresas 

aéreas e disse que vai atuar 
para que haja mais fiscaliza-
ção e controle dessas compa-
nhias. Em aparte, o deputado 
Bosco (Avante) parabenizou 
o deputado Carlos Pimenta 
pelas considerações acerca 
dos hospitais oncológicos 
e lembrou que, em Araxá 
(Alto Paranaíba), acaba de 
ser inaugurado um centro de 
quimioterapia.

Educação
Uma consulta pública do Mi-
nistério da Educação sobre 
a educação de pessoas com 
deficiência foi o tema do 
pronunciamento do deputa-
do Duarte Bechir (PSD), na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio. Segundo o parlamentar, 
a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência da Assembleia Legis-

lativa, presidida por ele, fará 
uma audiência pública para 
tratar do assunto e encami-
nhar a posição do Estado de 
Minas Gerais sobre as pro-
postas. O deputado afirmou 
que, para receber as pessoas 
com deficiência, as escolas 
precisam ter, no mínimo, 
acessibilidade em sua estru-
tura e uma equipe interdis-
ciplinar com, por exemplo, 

terapeutas ocupacionais e 
fonoaudiólogos. Além disso, 
Duarte Bechir criticou o fe-
chamento de turmas em es-
colas especiais e disse que a 
Secretaria de Educação não 
fornece às escolas destina-
das a esse público os insu-
mos necessários ao trabalho 
dos professores, como instru-
mentos para a realização de 
oficinas pedagógicas.

Repasses
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) criticou, da tri-
buna do Plenário, os atrasos 
nos repasses do governo de 
Minas para os municípios. Se-
gundo ele, o problema está se 
tornando insustentável e mui-
tos prefeitos têm enfrentado 
o risco de suspender serviços 
públicos essenciais, como lim-

peza urbana, atendimentos de 
saúde e até mesmo aulas nas 
escolas municipais. Em alguns 
casos, já teriam sido realizadas 
demissões de funcionários das 
prefeituras, por falta de condi-
ções de pagá-los. “Recebi 12 
ligações de prefeitos da nossa 
região hoje”, disse Dalmo Ri-
beiro Silva, ao relatar os cons-
tantes pedidos de ajuda dos 

gestores municipais. O parla-
mentar lembrou que a falta 
de repasses aos municípios 
fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e fez um apelo aos 
demais deputados para que 
pressionem o Poder Executivo 
a tomar medidas urgentes, no 
sentido de regularizar a trans-
ferência de recursos do Esta-
do para as prefeituras.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (19/9) – Debate sobre a contribuição de 

Paulo Freire para a educação brasileira
 3h30 Comissão de Direitos Humanos (12/9) – Debate sobre a 

liberdade de associação e proteção veicular em Minas Gerais
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Socióloga Magda Neves
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
 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 Memória e Poder – Socióloga Magda Neves
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Novembro azul
 20h Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação 

Popular (30/10) – Debate sobre a revisão do PPAG
21h30 Geração – Enem: últimas dicas
 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
• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-

gênua (Galeria de Arte)
Das 9 horas às 17h30

• Discussão participativa do PPAG: revisão para 2019 (Escola do Legislativo)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Colégio Sesi General Onésimo 
Becker de Araújo, 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
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
I) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 24.031 (Plenarinho III) – dis-
cutir e votar parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei 24.031, de 
2018 (turno único), do governador Fernando Pimentel. A proposição dá 
denominação à ponte que liga São Francisco a Pintópolis

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

e votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – 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

17h30
• Discussão participativa do PPAG: revisão para 2019 (Auditório José Alen-

car) – encerramento, com audiência pública conjunta das Comissões de 
Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Re-
querimento: deputado Doutor Jean Freire

19 horas
• Zás (Teatro) – show Cosmópolis, com Izza & A Kombi Azul

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.367/2018

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de créditos su-
plementares em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do 
Tribunal de Contas. Discussão em turno único

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 
1º turno

REVISÃO DO PPAG

Proposta de acessibilidade mobiliza grupo
Apesar de a discussão partici-
pativa das políticas públicas do 
Estado ser um processo coleti-
vo, o engajamento de uma úni-
ca pessoa pode fazer diferen-
ça. Isso ficou claro nos debates 
realizados ontem, nos grupos 
de trabalho da revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019, para 
o exercício 2019, realizada pela 
Assembleia Legislativa.

Surda e com deficiência 
grave de visão, Lara Gontijo re-

presenta a Federação Nacional 
de Educação e Integração dos 
Surdos na revisão do PPAG. 
Participou dos debates reali-
zados todos os dias, sempre 
defendendo a ampliação da 
acessibilidade. Ontem, sua pro-
posta acabou mobilizando todo 
o grupo de trabalho que discu-
tiu o tema “Ciência, tecnologia, 
inovação e ensino superior”.

Lara cobrou que as uni-
versidades mineiras se pre-
parem melhor para receber 

alunos com deficiência, com 
equipamentos adaptados e 
profissionais de apoio. 

Outros temas debatidos 
nesta quarta foram “Agro-
pecuária e desenvolvimento 
agrário” e “Transporte e trân-
sito”. Assim como nos dias 
anteriores, representantes do 
governo de Estado participa-
ram das discussões dos grupos 
de trabalho. Ontem, estavam 
presentes gestores da Epamig 
e da Secretaria de Desenvol-

vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

Iniciada na semana pas-
sada, a revisão do PPAG será 
concluída hoje, com a reunião 
do grupo de trabalho sobre 
“Segurança pública”, na Escola 
do Legislativo, e uma audiên-
cia conjunta de encerramento 
das Comissões de Participa-
ção Popular e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, 
que vão receber as propostas 
aprovadas nos grupos.


