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Reunião marca os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Ricardo Barbosa

Recuperação da malha ferroviária foi tema da comissão, instituída em junho deste ano

queremos que os recursos 
sejam utilizados na revitaliza-
ção de pequenos trechos de 
linhas férreas que se encon-
tram abandonados em nos-
so estado, para só então se 
instituir política pública que 
retomará o transporte ferro-
viário”, afirma o parlamentar.

A reunião para apresen-
tação do relatório final foi re-
querida pelos deputados João 
Leite, Glaycon Franco (PV) e 
Gustavo Valadares (PSDB).

os recursos financeiros pro-
venientes das concessões e 
referentes à malha ferroviá
ria mineira poderiam ser apli-
cados em outros estados. A 
principal preocupação dos 
membros da comissão é as-
segurar que os valores sejam 
investidos em Minas.

O deputado Roberto An-
drade (PSB), relator da comis-
são, disse que essa questão 
será contemplada no relató-
rio. “No primeiro momento, 

(PSDB), e a vicepresidenta, 
deputada Marília Campos 
(PT), a proposta não é van-
tajosa para Minas Gerais. 
Por isso, os parlamentares 
celebraram o adiamento do 
processo de renovação, con-
siderado como um desdobra-
mento da intervenção reali-
zada pela ALMG juntamente 
aos demais atores públicos.

A discordância da Comis-
são PróFerrovias se pautou, 
sobretudo, no fato de que 

A Comissão Extraordinária 
PróFerrovias Mineiras apre-
senta amanhã (11), às 9 ho-
ras, no Plenarinho I, o seu 
relatório final. Constam do 
documento o detalhamento 
das atividades da comissão e 
seus desdobramentos. 

Instituída em junho des-
te ano, a comissão teve como 
objetivo debater a recupera-
ção e a ampliação da malha 
ferroviá ria no Estado. De lá pa-
ra cá, foram realizadas 12 reu-
niões ordinárias, 14 audiências 
públicas e 8 visitas técnicas. 
Uma das questões debatidas 
pela comissão foi a proposta 
do governo federal de renovar 
antecipadamente a conces-
são do transporte ferroviário 
à iniciativa privada. Os atuais 
contratos venceriam em dez 
anos e a ideia do governo era 
renoválos por 40 anos.

Os parlamentares da co-
missão questionaram os ter-
mos da proposta de antecipa-
ção, buscando esclarecimen-
tos e dialogando com órgãos 
federais e estaduais, além de 
entidades da sociedade civil e 
empresas concessionárias.

Para o presidente da co-
missão, deputado João Leite 

Comissão Pró-Ferrovias apresenta relatório

A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos foi ela-
borada por representantes de 
diferentes países e tradições 
jurídicas e culturais. Ela esta-
beleceu, pela primeira vez na 
história, a proteção universal 
dos direitos humanos, e foi 
traduzida em mais de 500 
idiomas, o que a torna, se-
gundo a ONU, “o documento 
mais traduzido do mundo”. 
Além disso, inspirou as cons-
tituições de muitos Estados e 
democracias recentes.

dia 7 de abril deste ano, em 
Curitiba (PR), acusado de cor-
rupção e lavagem de dinheiro, 
no âmbito de uma investiga-
ção da Operação LavaJato. O 
expresidente se diz inocente.

“Os direitos humanos 
sem pre foram um tema mui-
to importante, e mais agora, 
com a eleição de Jair Bolso-
naro como presidente da Re-
pública. Precisamos eviden-
ciar e colocar em pauta esse 
tema, que está sendo ataca-
do”, afirma o deputado.

nião, requerida pelo deputa-
do Rogério Correia (PT), será 
às 15 horas de hoje (10), no 
Auditório do Andar SE do Pa-
lácio da Inconfidência.

Na mesma reunião, a co-
missão vai debater a situação 
do expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, considerado 
preso político pela Fundação 
Internacional dos Direitos 
Humanos, organismo não
governamental sediado em 
Madri, na Espanha. 

Lula está preso desde o 

“Todos os seres humanos nas
cem livres e iguais em digni-
dade e direitos”. Com esse 
artigo como abertura, a Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) proclamou, em Paris, 
em 10 de dezembro de 1948, 
no contexto pósSegunda 
Guerra Mundial, a Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos. Para celebrar os 
70 anos do documento, a Co-
missão de Direitos Humanos 
promove hoje uma audiência 
pública sobre o tema. A reu-
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Propostas do Parlamento Jovem viram 
emendas ao orçamento e ao PPAG

Ricardo Barbosa

Sugestões aprovadas pelos estudantes podem ser incluídas nas peças orçamentárias do Estado

polos, e teve a participação de 
mais de 2 mil estudantes. O 
documento final, aprovado na 
ALMG em setembro, trouxe 12 
propostas em três subtemas.

cia da participação popular 
nesse espaço de poder.

Em 2018, a 15ª edição do 
projeto reuniu 81 municípios 
mineiros, distribuídos em 16 

com as câmaras municipais. 
Por meio de diferentes ativi-
dades, os jovens são estimu-
lados a entender a dinâmica 
do Parlamento e a importân-

Sugestões recebidas pela As-
sembleia Legislativa durante 
as atividades do Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas) 
de 2018 foram transformadas 
em emendas aos Projetos de 
Lei 5.405/18, que contém a 
atualização do Plano Pluria-
nual de Ação Governamen-
tal (PPAG), e 5.406/18, que 
estima as receitas e fixa as 
despesas do orçamento do 
Estado para 2019.

Três propostas de ação le-
gislativa (PLEs), todas relativas 
ao tema “Violência contra a 
mulher”, debatido pelos estu-
dantes neste ano, foram aca-
tadas pela Comissão de Par-
ticipação Popular e geraram 
uma emenda ao projeto do 
PPAG, três emendas ao proje-
to do orçamento e 13 requeri-
mentos. O relator foi o presi-
dente da comissão, deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

O PJ Minas é um projeto 
de educação política direcio-
nado a estudantes do ensino 
médio, realizado em parceria 

PLEs tratam de violência contra a mulher
gerados para atender as pro-
postas desse subtema, um se 
destina à Secretaria de Esta-
do de Transportes e Obras 
Públicas e ao Departamento 
de Edificações e Estradas de 
Rodagem. O objetivo é a im-
plementação, em todos os 
sistemas de transporte cole-
tivo do Estado, do programa 
Parada Segura, para permitir 
o desembarque de mulheres 
a partir das 20h30 em locais 
fora do ponto de ônibus.

Todas as sugestões de 
emendas aos projetos do 
PPAG e do orçamento segui-
ram para a Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO), responsável 
pela análise das peças orça-
mentárias do Estado, antes 
que elas sejam apreciadas em 
Plenário. Esses dois projetos 
estão na pauta de diferentes 
reuniões da FFO convocadas 
para hoje (10).

16/15. Essa proposição busca 
assegurar a presença de pe-
lo menos uma deputada na 
composição da Mesa.

Outro pedido de provi-
dência foi endereçado à Ce-
mig para instalação de postes 
de energia em locais com 
baixa iluminação, que sejam 
considerados pontos de vul-
nerabilidade ou que tenham 
altos índices de violência.
Assédio – O subtema 3, “Vio-
lência e assédio sexual”, foi 
objeto da PLE 224/18 e origi-
nou quatro propostas. A pri-
meira delas, de ampliação das 
propagandas de TV voltadas 
para a conscientização sobre 
o tema, recebeu emenda ao 
orçamento, destinando a esse 
fim R$ 200 mil da verba de di-
vulgação governamental. Es-
sas campanhas também terão 
como objetivo desmistificar o 
padrão midiático de mulher.

Entre os requerimentos 

22.256, de 2016. Ela institui 
a Política de Atendimento à 
Mulher Vítima de Violência e 
contempla essa proposta.

O subtema 2, “Violência 
nos espaços institucionais de 
poder”, com seis itens, foi 
contemplado na PLE 223/18. 
A proposta de oferecer dele-
gacias móveis especializadas 
em violência contra a mulher 
(Ônibus Lilás), nas cidades 
sem essa estrutura, gerou 
emenda ao PPAG e ao Orça-
mento. Foram previstos R$ 
600 mil para manutenção e 
ampliação das unidades mó-
veis, nos municípios de Ara-
çuaí (Vale do Jequitinhonha), 
Belo Horizonte e Ponte Nova 
(Zona da Mata).

As demais propostas ge-
raram requerimentos. Um de-
les, destinado à própria Mesa 
da ALMG, solicita celeridade 
na tramitação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 

A PLE 222/18 trata do 1º sub-
tema do PJ Minas, “Violência 
doméstica e familiar”, e con-
tém duas propostas. A pri-
meira, que visa implementar 
e expandir a Casa da Mulher 
Brasileira, gerou emenda ao 
orçamento no valor R$ 200 mil 
para aplicação em Belo Hori-
zonte. A Casa da Mulher Brasi-
leira é um projeto do governo 
federal de acolhimento às víti-
mas de violência e seus filhos.

A segunda proposta, de 
implantação do Código Lilás 
no protocolo de atendimento 
às mulheres agredidas, gerou 
requerimento. Com esse sím-
bolo, a vítima relataria seu 
caso apenas uma vez e ele 
seria replicado pela rede de 
saúde e segurança, sem que 
ela precisasse repetilo e re-
viver o trauma. O deputado 
Doutor Jean Freire solicita 
ao Poder Executivo priorida-
de na regulamentação da Lei 

PARTICIPAÇÃO POPULAR
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Reunião Extraordinária (18 horas)
PEC 14/15

Do deputado Sargento Rodrigues e outros. Altera o artigo 117 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de assegurar aos 
servidores o direito de converter em espécie as fériasprêmio. Discus-
são em 2º turno

PL 5.456/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a instituição do Fun-
do Extraordinário do Estado de Minas Gerais (Femeg). Discussão em 
2º turno (urgência)

PL 5.457/18
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Fundo Especial Registral de 
Regularização Fundiária de Interesse Social (Ferrfis). Discussão em 2º 
turno (urgência)

PL 5.474/18
Da deputada Geisa Teixeira. Institui a Semana Estadual do Combate à 
Violência Obstétrica. Discussão em turno único

PL 4.267/17
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a definição das associações de 
socorro mútuo. Discussão em 2º turno

PL 523/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Determina a instalação de equipa-
mentos de GPS nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de 
saúde. Discussão em 1º turno

PL 1.602/15
Do deputado Ivair Nogueira. Altera a Lei 7.772, de 1980, que dispõe 
sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente. Dis-
cussão em 1º turno

PL 2.276/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Dispõe sobre a instalação de alar-
me de pânico no transporte público de passageiros intermunicipal. 
Discussão em 1º turno

PL 2.733/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Uberaba. Discussão em 1º turno

PL 3.001/15
Do deputado Isauro Calais. Obriga cartórios a incluir nas escrituras o 
nome e a inscrição no Creci do responsável pela intermediação de ne-
gócios imobiliários. Discussão em 1º turno

PL 3.575/16
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Piedade de Ponte Nova. Discussão em 1º turno

PL 3.909/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Cataguases. Discussão em 1º turno

PL 4.039/17
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a Lei 19.091, de 2010, que 
dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. Discussão em 1º turno

PL 4.269/17
Do deputado Gustavo Santana. Dispõe sob a municipalização de tre-
cho rodoviário estadual que especifica. Discussão em 1º turno

PL 4.631/17
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a produção e a co-
mercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais. Discussão em 
1º turno

PL 4.736/17
Do governador Fernando Pimentel. Institui o Plano Estadual de Enfren-
tamento da Pobreza no Campo. Discussão em 1º turno

PL 5.027/18
Do deputado Inácio Franco. Concede prazo ao donatário do imóvel de 
que trata a Lei 21.831, de 2015. Discussão em 1º turno

PL 5.205/18
Do deputado Rogério Correia. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Bonfim. Discussão em 1º turno

PL 5.276/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural a 
Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdizes. 
Discussão em 1º turno

PL 5.277/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural 
a Festa em Louvor à Mártir Filomena, realizada no município de Araxá. 
Discussão em 1º turno

PL 5.434/18
Do deputado João Magalhães. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Manhuaçu. Discussão em 1º turno

PL 5.442/18
Da Defensoria Pública Estadual. Dispõe sobre a revisão anual dos sub-
sídios e proventos dos membros do órgão. Discussão em 1º turno

ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (10/12)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
10h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao 
Plenário, entre as quais o PL 5.406/18 (turno único), do governador Fer-
nando Pimentel, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento 
do Estado para 2019

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

discutir e votar proposições da comissão
14h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.456/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais 
(Femeg)

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater os 70 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a situação do expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, considerado preso político pela Fundação Inter-
nacional dos Direitos Humanos. Requerimento: deputado Rogério Correia

16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30
17 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar parecer sobre o PL 918/15 (1º turno), do deputado André 

 Quintão, que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar
17h15

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 918/15 (1º turno), do deputado André Quintão, 
que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar

17h45
• Comissão de Indicação de Gildázio Alves dos Santos para Presidente da 

Fucam (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Abertura do 7º Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT 

(Escola do Legislativo) – cessão de espaço
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30
18h10

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – mesma pau-
ta da reunião das 17 horas

18h15
• Comissão de Indicação de Gildázio Alves dos Santos para Presidente da 

Fucam (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 17h45
18h20

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – mesma 
pauta da reunião das 17h15

18h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 15 horas
18h45

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 5.442/18 (2º turno), da Defensoria 
Pública Estadual, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e pro-
ventos dos membros do órgão
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Coletivo Multidanças: Espetáculo EnCOMtro
 0h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (9/8/2018) 

– debate a preservação e a modernização da malha ferroviária
 3h40 Comissão de Assuntos Municipais (21/8/2018) – debate a 

produção e a comercialização do queijo artesanal em Minas
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Conhecimento e ideologia: há ruído nesse 

debate? 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Semana da Conciliação
 9h Entrevista com Parlamentares eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Segunda Musical – Coral da Ufop
 10h Balanço da 18ª Legislatura

 10h30 Assembleia ao Vivo
 13h Geração – Van com tudo
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia ao vivo
 21h Segunda Musical – Coral da Ufop
 21h30 Panorama – Dezembro Vermelho
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios do desenvolvimento regional: 

Vales do Aço e do Rio Doce
• programação sujeita a alterações
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19 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir 

e votar parecer sobre o PL 4.877/17 (2º turno), do governador Fer-
nando Pimentel, que cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária 
(Fundeagro)

19h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – mesma pauta 

da reunião das 19 horas
20 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 10h30

20h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

mesma pauta da reunião das 18h45

Terça-feira (11/12)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
9 horas

• Dia Internacional da Mulher 2019 (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 
preparatória

• Comissão Extraordinária PróFerrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
o relatório final da comissão. Requerimento: deputados João Leite, Glay-
con Franco e Gustavo Valadares

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de São Domingo das Dores

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Indicação de Vanderlei Eustáquio Machado para Presidente 

da Fundação Ezequiel Dias (Plenarinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – debater, com a pre-

sença de convidados, a regulamentação do passelivre para idosos. Re-
querimento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

17 horas
• Comissão de Cultura (Teatro) – fazer entrega de voto de congratulações 

ao secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, pelo trabalho que 
realizou à frente da Secretaria de Cultura e pela parceria com a ALMG. 
Requerimento: deputados Bosco, Elismar Prado e Glaycon Franco

Quarta-feira (12/12)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – 

debater a nota técnica do Ministério Público que trata do transporte, 
supostamente clandestino, de passageiros. Requerimento: deputado 
Paulo Guedes

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I)

Quinta-feira (13/12)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

Sexta-feira (14/12)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


