
21 DE FEVEREIRO DE 2019 – QUINTA-FEIRA – ANO 28 – Nº 5.429

Educação será comandada por professores
Na Comissão de Educação, a 
deputada Beatriz Cerqueira 
(PT) foi eleita presidenta e 
Betão, o vice, com voto favo-
rável do deputado Professor 
Cleiton (DC). Novamente, 
houve dois votos em branco, 
dos deputados Coronel San-
dro e Bartô (Novo).

Coronel Sandro, que con-
duziu a reunião até a eleição, 
salientou que seu papel será 
o de impedir a doutrinação 
nas salas de aula. Ao criti-
car a gestão de governos pe-
tistas nessa área, citando os 
ex ‑presidentes Lula e Dilma 
Rousseff, ele voltou a acirrar 
os ânimos dos manifestantes.

Beatriz Cerqueira frisou 
que o momento é de cele-
bração e que a comissão será 
um lugar de disputas estraté-
gicas. “Vamos lutar pela edu-
cação laica, inclusiva, diversa 
e que respeite o aluno, sem 
‘higienizá‑lo’. Vamos conduzir 
os trabalhos com ética, como 
um professor conduz em sala 
de aula”, afirmou.

Betão defendeu a ges-
tão dos ex‑presidentes petis-
tas, citando avanços como a 
construção de universidades. 
E contrapôs que a reforma 
da previdência proposta pe-
lo governo do PSL atingirá de 
forma cruel os professores.

Mulheres – As deputadas Ma-
rília Campos (PT) e Andréia de 
Jesus foram eleitas presidenta 
e vice na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher. 

Segundo Marília Campos, 
as diferentes experiências, vi-
vências e lutas trazidas pelas 
deputadas gerarão um rico 
debate na comissão. “Agora 
que a Comissão das Mulheres 
se tornou permanente, a nos-
sa agenda terá visibilidade. Te-
mos um papel importante de 
levar nossas lutas para o cam-
po institucional”, afirmou.

A deputada Andréia de 
Jesus disse que a hora é de dar 
voz às mulheres historicamen-

te silenciadas, como negras, 
indígenas e quilombolas.
Consumidor – Para a Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte foram elei-
tos os deputados Bartô, para 
presidente, e Cleitinho Aze-
vedo (PPS), para vice.

O deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD) foi eleito 
vice ‑presidente da Comissão 
de Saúde, cargo que também 
ocupou na legislatura pas-
sada. Em reunião anterior, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) já havia sido empos-
sado presidente, função que 
também exerceu em parte da 
última legislatura.

Deputados elegem presidentes e vices 
de mais cinco comissões permanentes

Com discussões acaloradas e a 
presença de muitos participan-
tes, as Comissões de Direitos 
Humanos e de Educação elege-
ram, ontem, presidentas e vi-
ces para os próximos dois anos.

Também houve eleições 
nas Comissões de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te, de Saúde e de Defesa dos 
Direitos da Mulher.

A deputada Leninha (PT) 
foi eleita presidenta e a depu-
tada Andréia de Jesus (Psol), 
vice, na Comissão de Direi-
tos Humanos. Elas receberam 
também o voto do deputado 
Betão (PT), enquanto os de-
putados Bruno Engler e Co-
ronel Sandro, ambos do PSL, 
votaram em branco.

O auditório estava lota-
do de representantes de mo-
vimentos sociais, que sauda-
ram a eleição de presidenta 
e vice com gritos de “mulher 
preta no poder!”. Os manifes-
tantes também criticaram os 
parlamentares do PSL por vo-
tarem em branco.

Leninha disse que preten-

de construir o diálogo e um cli-
ma de convivência, apesar das 
diferenças. “Não somos inimi-
gos”, salientou. Ela afirmou que 
Andréia de Jesus será “copresi-
denta”, sugerindo uma “presi-

dência conjunta”. Andréia de 
Jesus reiterou que a eleição é 
uma “conquista de 500 anos”.

“Vamos equilibrar as pau-
tas dessa comissão, garantir 
que as pessoas de bem tam-

bém sejam defendidas aqui. 
Policiais, vítimas de bandidos”, 
afirmou, por outro lado, Coro-
nel Sandro. Junto com Bruno 
Engler, ele também defendeu 
o presidente Bolsonaro (PSL).

Reuniões de Comissões de Direitos Humanos e de Educação contaram com representantes de movimentos sociais

Guilherme Dardanhan
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Passivo do governo com os municípios 
será tema de duas audiências públicas

Os atrasos nos repasses de-
vidos pelo governo estadual 
às prefeituras, referentes a 
recursos do ICMS e do Fundo 
de Participação dos Municí-
pios, deve ser tema de duas 
audiências públicas da Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização. Em reunião 
na manhã de ontem, os par-
lamentares aprovaram esses 
e outros requerimentos para 
debater diversos assuntos.

Sobre os repasses aos mu-
nicípios, a solicitação de au-
diência foi da deputada Rosân-
gela Reis (Pode), que pretende 
saber como está a situação e 
quais são as soluções possíveis 
para a regularização das trans-
ferências de recursos. 

Já o deputado Raul Belém 
(PSC) propôs uma reunião pa-
ra tratar dos financiamentos 
realizados pelas gestões mu-
nicipais no Banco de Desen-

volvimento de Minas Gerais 
(BDMG), os quais, para serem 
quitados, dependem dos re-
passes não efetuados.
Saúde – A Comissão de Saúde 
aprovou dois requerimentos 
de audiências públicas: uma 
sobre o surto de dengue no 
Estado e outra sobre a incor-
poração da Escola de Saúde 
Pública (ESP) à Secretaria de 
Estado de Saúde, conforme 
pretende a reforma adminis-
trativa encaminhada pelo Go-
verno do Estado à Assembleia.

Autor dos dois pedidos, 
o deputado Doutor Jean Frei-
re (PT) questionou se não se-
ria o momento de “empode-
rar ainda mais” a Escola de 
Saúde, em vez de incorporá-
‑la à estrutura da secretaria, 
já que, segundo ele, a medi-
da poderá acarretar em me-
nos apoio à unidade.

Já no requerimento de 

debate sobre a dengue, Dou-
tor Jean Freire justifica que 
o Boletim epidemiológico de 
monitoramento, publicado 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde no último dia 11, apre-
senta dados alarmantes.

Desde o início do ano, fo-

ram registrados, em pouco 
mais de 40 dias, 17.860 casos 
de dengue. O parlamentar 
ainda pontuou que há qua-
tro óbitos em investigação 
por suspeita de dengue, 317 
casos de febre chikungunya e 
92 casos prováveis de zika.

PL das barragens recebe pedido de urgência

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que dispõe sobre o licenciamen-
to ambiental e a fiscalização de 
barragens no Estado, irá trami-
tar em regime de urgência. Foi 
aprovado ontem requerimento 
do presidente da Comissão de 
Administração Pública, deputa-
do João Magalhães (MDB), com 
essa finalidade, durante Reu-
nião Ordinária de Plenário.

A iniciativa possibilita que 
os prazos regimentais sejam 
reduzidos à metade para dar 
celeridade à análise da propo-
sição. A medida também dis-
pensa a exigência de prévia 
publicação dos pareceres.

Essa proposição será discu-
tida hoje pela Comissão de Ad-
ministração Pública, às 9h45, 
no Auditório José Alencar. Parti-

ciparão da audiência pública re-
presentantes do Ministério Pú-
blico e de movimentos sociais. 

A partir das contribuições 
levantadas, a comissão terá 
os elementos necessários pa-
ra a elaboração do parecer de 
2º turno sobre o projeto. João 
Magalhães também é relator 
da proposição na comissão. 
Após a votação desse parecer, 
o projeto poderá seguir para 
votação definitiva no Plenário.

Além de João Magalhães, 
os outros seis deputados da 
comissão assinaram o reque-
rimento para a realização da 
reunião: Osvaldo Lopes (PSD), 
Beatriz Cerqueira (PT), Sargen-
to Rodrigues (PTB), Roberto 
Andrade (PSB), Leonídio Bou-
ças (MDB) e Raul Belém (PSC).
Histórico – O PL 3.676/16 re-
sultou do trabalho da Comis-
são Extraordinária das Barra-
gens, criada pela Assembleia 
em decorrência do rompimen-
to da Barragem de Fundão, em 
Mariana (Região Central do Es-

tado), em novembro de 2015. 
As atividades da Comis-

são Extraordinária das Bar-
ragens também culminaram, 
por exemplo, na Lei 22.796, 
de 2017, que impõe a destina-
ção do total de recursos arre-
cadados com a Taxa de Fiscali-
zação de Recursos Minerários 
(TFRM) aos órgãos do Estado 
que integram o Sistema Esta-
dual de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Sisema). 

Após o ocorrido em Maria-
na, o rompimento de uma bar-
ragem da empresa Vale na Mina 
Córrego do Feijão, em Brumadi-
nho (RMBH), no dia 25 de janei-
ro de 2019, provocou devasta-
ção e 171 mortes confirmadas 
até o momento, além do desa-
parecimento de 139 pessoas.
Comunicação – Ainda na Reu-
nião Ordinária, foi lida comu-
nicação do deputado Leandro 
Genaro (PSD), renunciando 
à vaga de membro efetivo da 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

COMISSÕES

PLENÁRIO

Guilherme Bergamini

Primeira reunião ordinária da comissão foi realizada na manhã de ontem

Sarah Torres

Requerimento com o pedido de urgência foi aprovado na Reunião de Plenário
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Polícia Militar
O deputado Cleitinho 

Azevedo (PPS) criticou o adia-
mento da convocação dos 
candidatos aprovados em 
concurso público da Polícia 
Militar. Ele leu ofício que rece-
beu sobre a situação. O texto 
relata que, certos da convoca-
ção, vários desses candidatos 
pediram demissão de seus 
trabalhos e afirma, ainda, que 

há um déficit de 12 mil poli-
ciais militares no Estado. O 
parlamentar defendeu que é 
preciso cortar gastos sem dei-
xar de fazer investimentos em 
segurança pública, educação 
e saúde. Cleitinho Azevedo 
também solicitou à Mesa da 
Assembleia que reveja a Deli-
beração 2.700, de 2019, que 
trata do controle de acesso e 
circulação de pessoas nas de-

pendências da Casa. A norma 
limitou a circulação de jorna-
listas na antessala do Plená-
rio. “A imprensa precisa es-
tar do nosso lado”, opinou. 
Os deputados Coronel Henri-
que (PSL), Delegado Heli Grilo 
(PSL) e Carlos Pimenta (PDT) 
apoiaram Cleitinho Azevedo 
no que diz respeito ao adia-
mento da convocação de con-
cursados da PM.

Atuação parlamentar
O deputado Dalmo Ri-

beiro Silva (PSDB) citou pau-
tas que defenderá em seu 
novo mandato. A principal 
preocupação do parlamentar 
é com barragens de rejeitos 
de mineração espalhadas pe-
lo Estado. Segundo o deputa-
do, apenas no Sul de Minas, 
existem 45 barragens, distri-
buídas por sete municípios. 

A que ele considera mais frá-
gil está localizada em Cal-
das e contém 12 mil tonela-
das de rejeitos contaminan-
tes, advindos de uma mina 
de urânio. Dalmo Ribeiro Sil-
va já apresentou um reque-
rimento, sugerindo uma visi-
ta técnica na cidade para sa-
ber as condições da estrutu-
ra. Outra questão que vai re-
ceber sua atenção é o trans-

porte rodoviário na região. 
Ele destacou a necessidade 
de duplicação da MG‑290, 
que liga Pouso Alegre à divisa 
com São Paulo, ao longo de 
92 quilômetros. Em aparte, 
João Vítor Xavier (PSDB) vol-
tou a pedir mais prazo para 
a avaliação do Projeto de Lei 
3.676/16, que trata das bar-
ragens e que começa a trami-
tar em regime de urgência.

Municípios
As condições das rodo-

vias estaduais também fo-
ram abordadas pelo deputa-
do  Carlos Pimenta (PDT). Ele 
afirmou que estão paralisa-
das a duplicação da BR‑491 e 
as obras na MG‑167, ambas 
na região Sul. Pimenta respon-
sabilizou o ex‑governador Fer-
nando Pimentel pela parali-
sação e apresentou questio-

namentos sobre a destinação 
dos recursos já aportados pa-
ra os trabalhos. O parlamen-
tar também defendeu os mu-
nicípios, que continuam sem 
receber os repasses constitu-
cionais devidos pelo Estado. 
Segundo ele, muitos não es-
tão conseguindo arcar com o 
transporte escolar e enfren-
tam dificuldades para pagar os 
servidores e até para manter 

medicamentos em postos de 
saúde. O deputado lembrou 
que a dívida do Estado com as 
prefeituras já passa de R$ 8 bi-
lhões. Em aparte, Professor 
Cleiton (DC) criticou a inaugu-
ração da duplicação da BR‑491 
antes da conclusão da obra. 
Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB), 
também em aparte, disse 
que o projeto para a MG‑290 
também já está aprovado.

Servidores
A preocupação com a si-

tuação dos servidores do 
Executivo, que recebem seus 
salários de forma parcela-
da, pautou o discurso do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB). Ele informou que re-
querimento de sua autoria, 
que traz sugestões para que 
o problema seja amenizado, 
foi aprovado pela Comissão 

de Administração Pública. Es-
sas sugestões serão enviadas 
a representantes dos três Po-
deres, do Tribunal de Con-
tas, da Defensoria Pública e 
do Ministério Público. “Não 
podemos ficar de braços cru-
zados, enquanto servido-
res do Executivo estão so-
frendo”, afirmou. O deputa-
do disse que, se esses agen-
tes conseguirem fazer econo-

mia, o parcelamento de salá-
rios poderá ser revertido. Ele 
também abordou manifesta-
ção de trabalhadores da se-
gurança pública marcada pa-
ra amanhã (22), na Capital, 
dizendo que estará presente, 
junto com outros parlamen-
tares, para garantir o direi-
to de manifestação. João Ví-
tor Xavier (PSDB), em aparte, 
manifestou apoio ao colega.
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Vale
O deputado João Leite 

(PSDB) acusou a minerado-
ra Vale de descaso com Bru-
madinho (RMBH). Ele inter-
mediou uma reunião entre 
representantes da empresa, 
uma vereadora e o secretá-
rio de Cultura da cidade, que 
solicitaram da mineradora a 
reativação de linhas ferroviá-
rias para transporte de passa-

geiros. O deputado afirmou 
que, em função da tragédia, 
três distritos estão isolados 
de Brumadinho. Segundo ele, 
a empresa, que detém 49% 
da MRS, que tem concessão 
na área, negou a ajuda. João 
Leite lembrou que a empresa 
mantém, há 25 anos, vagões 
abandonados que podiam fa-
cilmente ser utilizados. Ele 
avisou que está preparando 

requerimentos para solicitar 
que o Ministério Público in-
vestigue e puna a empresa 
por negligenciar o patrimônio 
público e aplique uma multa 
de R$ 680 milhões pelo aban-
dono das linhas. O parlamen-
tar recebeu o apoio dos depu-
tados Coronel Henrique (PSL), 
Arlen Santiago (PTB), Virgílio 
Guimarães (PT) e Alencar da 
Silveira Jr. (PDT).
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ACONTECE HOJE
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho IV) – discutir e votar 
proposições da comissão

9h45
• Comissão de Administração Pública (Auditório José Alencar) – debater, com 

a presença de convidados, o Projeto de Lei 3.676/16, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Requeri-
mento: deputados João Magalhães, Osvaldo Lopes, Sargento Rodrigues, Ro-
berto Andrade, Leonídio Bouças e Raul Belém e deputada Beatriz Cerqueira

10h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – eleger o presidente e o vice‑presidente

11 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão

14 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plena-

rinho IV) – eleger o presidente e o vice‑presidente
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 
sobre 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

18 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da reu-

nião das 14h30
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – comemorar os 90 anos de nascimento de José 
Aparecido de Oliveira 

TV ASSEMBLEIA

      0h Plenário (reprise)
 1h Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 1h30 Assembleia Notícia
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(20/11/2018) – Debate sobre a Política Nacional de Educação 
Especial

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Compacto de Comissões
 9h15 Assembleia ao vivo/Comissões
 12h Via Justiça – População em situação de rua
 12h30 Panorama (reprise) – Cuidados com a pele no verão

 13h Mundo Político (reprise) 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 19h Assembleia Notícia
 19h30 Panorama (inédito) – Crise na Venezuela
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração dos 90 anos do 

nascimento de José Aparecido de Oliveira
 21h30 Geração – Samba da nova geração
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.
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ESCOLA DO LEGISLATIVO

Já conhece a coleção “Participação na ALMG”, da Biblioteca Digital?

Acesse: almg.gov.br/participacao

Leia e compartilhe documentos históricos, produções acadêmicas e  
relatórios institucionais sobre a participação popular no Parlamento mineiro.

Pensando em Minas abre inscrições
Interessados já podem se 
inscrever no Pensando em 
Minas que será realizado na 
próxima terça‑feira (26), às 
19 horas, no Teatro da As-
sembleia. O encontro, que 
será o primeiro deste ano, 
vai abordar a discriminação 
étnico ‑racial.

As inscrições podem ser 
realizadas até o dia do evento. 

Os servidores devem preen-
cher formulário eletrônico 
disponível na intranet, aces-
sando o menu “Solicitações” 
e depois a seção “Inscrições 
na Escola”.

As palestrantes são Yo-
ne Maria Gonzaga, douto-
ra em Educação pela Univer-
sidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), e Maria Naza-

reth Soares Fonseca, douto-
ra em Literatura Comparada 
pela UFMG. O mediador do 
debate será Alexandre Bossi 
Queiroz, consultor legislativo 
da Assembleia e professor da 
Escola do Legislativo.
Transmissão ao vivo – O te-
ma do Pensando em Minas é 
o mesmo que será tratado no 
Parlamento Jovem de 2019. 

A palestra será transmitida 
ao vivo na página do PJ Minas 
no Facebook. Os jovens serão 
estimulados a enviar pergun-
tas aos convidados. 

Todas as edições do Pen-
sando em Minas são transmi-
tidas ao vivo no canal no You-
Tube da Assembleia. A ínte-
gra também pode ser acessa-
da no canal no dia seguinte.


