
27 DE FEVEREIRO DE 2019 – QUARTA-FEIRA – ANO 28 – Nº 5.433

Parlamentares reivindicam instalação
de CPI da Mineração na Assembleia

O Legislativo mineiro não 
tem mais desculpas para 
protelar a instalação da CPI 
da Mineração, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar o funcio-
namento das empresas mine-
radoras no Estado. Essa foi a 
opinião manifestada, ontem, 
pelo autor do primeiro dos 
três pedidos de CPI protoco-
lados na Assembleia sobre o 
assunto, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), durante au-
diência da Comissão de Segu-
rança Pública.

“O prazo já está vencido 
e se, diante dessa tragédia 
criminosa, que vitimou mais 
de 300 pessoas em Bru-
madinho (RMBH), a ALMG 
não instalar essa CPI, então 
nunca mais vai haver motivo 
para instalação de CPI nesta 
Casa”, afirmou.

Para o deputado, todos 
os motivos que justificariam 
o adiamento da CPI já foram 
superados, como a constru-

ção dos blocos parlamenta-
res, a indicação dos líderes 
e membros das comissões 
e a aprovação da legislação 
sobre barragens.

A instalação imedia-
ta da CPI também foi de-

fendida pelos deputados 
João Leite (PSDB), Douglas 
Melo (MDB), Léo Portela 
(PR), Delegado Heli Grilo 
e Bruno Engler, ambos do 
PSL. Também defenderam 
a punição da Vale os de-

putados Noraldino Júnior 
(PSC) e Bartô (Novo). A reu-
nião contou ainda com as 
presenças dos deputados 
Carlos Pimenta (PDT), Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB) e 
Cássio Soares (PSD).

Vale assumiu risco, segundo promotora
A promotora de Justiça Mar-
ta Larcher, da Coordenadoria 
Estadual das Promotorias de 
Justiça de Habitação e Urba-
nismo do Ministério Público 
do Estado, integrante da for-
ça-tarefa que atua no caso de 
Brumadinho, denunciou que, 
desde junho do ano passado, 
a Vale tinha conhecimento da 
situação precária de 10 das 57 
barragens que possui em Mi-
nas e, mesmo assim, assumiu 
o risco de rompimento. Isso 
porque o custo de indeniza-
ção compensava financeira-
mente, se comparado ao pre-
juízo que a empresa teria com 
a desativação da barragem.

Ela acrescentou que a 
isso se soma a deficiência da 
fiscalização, devido à falta de 

pessoal da Agência Nacional 
de Mineração, à inoperância 
dos conselhos responsáveis 
pela atividade e à facilidade 
com que são liberadas auto-
rizações para funcionamento 
das barragens.

Marta parabenizou a As-
sembleia, afirmando que a 
nova legislação aprovada na 
Casa vai permitir “uma outra 
história sobre mineração em 
Minas Gerais”.
Números – O coronel BM 
Edgard Silva, comandante- 
-geral do Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais, 
fez um relato minucioso so-
bre a atuação da corporação 
na tragédia de Brumadinho e 
destacou o trabalho integra-
do de todas as forças de se-

gurança e dos demais órgãos 
envolvidos.

Ele atualizou os números 
da tragédia, contabilizando, até 
aquele momento, 180 corpos 
localizados e 130 pessoas de-
saparecidas. “Os trabalhos de-
verão continuar até que possa-
mos ser efetivos na tentativa de 
encontrar corpos e segmentos 
corpóreos”, informou.

O coronel PM Evandro 
Geraldo Borges, coordenador 
estadual da Defesa Civil, disse 
que os números podem chegar 
a 332 pessoas, entre mortos e 
desaparecidos. Segundo ele, 
cerca de 240 residências foram 
afetadas pela tragédia e mais 
de 160 já foram vistoriadas.
Audiências – Durante a reu-
nião, foram aprovados re-

querimentos para realização 
de duas audiências públicas 
sobre o assunto. 

Uma, sugerida pelos de-
putados Sargento Rodrigues, 
João Leite, Douglas Melo e 
Bruno Engler, é para que seja 
debatido o processo de licen-
ciamento das atividades da 
Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, com a convoca-
ção do secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Ger-
mano Vieira Lopes.

A outra, proposta pelos 
deputados Sargento Rodri-
gues, Delegado Heli Grilo, 
Léo Portela, João Leite e Bru-
no Engler, tem o objetivo de 
dar continuidade aos debates 
acerca da tragédia.

A comissão ouviu relatos de representantes dos Bombeiros, da PM e do Ministério Público 

 Ricardo Barbosa
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PEC estabelece validade de assinaturas 
digitais para projetos de iniciativa popular
Na manhã de ontem, a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou parecer pela 
juridicidade da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
8/19, na forma do substituti-
vo nº 1, apresentado pelo pre-
sidente da comissão e relator 
da matéria, deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB).

A proposta acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 67 da Consti-
tuição do Estado, o qual dispõe 
sobre as regras para apresen-
tação de projeto de lei de ini-
ciativa popular na Assembleia. 
O objetivo é permitir que essas 
proposições sejam subscritas 
por meio de assinaturas digi-
tais (meio eletrônico).

A PEC tem o deputa-
do Inácio Franco (PV) como 
primeiro signatário. Em sua 
justicativa, ele lembra que a 
sociedade mobilizada, cole-
tando certo número de assi-
naturas, pode propor ao Par-
lamento a edição de normas, 
mas que, quando a legislação 
sobre o assunto foi criada, 
não havia tecnologia dispo-
nível para que se tratasse do 
uso da “assinatura digital”. 
Contudo, esse instrumento 

hoje estaria não só disponí-
vel, mas também bastante 
disseminado na sociedade.

O artigo 67 da Constitui-
ção do Estado determina a 
subscrição de projeto de lei 
de iniciativa popular por pelo 
menos 10 mil eleitores do Es-
tado, dos quais 25%, no má-

ximo, sejam registrados em 
Belo Horizonte. A iniciativa 
popular não é válida para os 
casos de matéria indelegável 
ou de competência privativa.
Substitutivo – Em seu pare-
cer, o deputado Dalmo Ribei-
ro explica que o substitutivo 
apresentado apenas procura 

trazer mais clareza e seguran-
ça ao texto da proposta.

O relator também esclarece 
que matéria de mesmo conte-
údo já tramitou na ALMG, nas 
duas últimas legislaturas. No en-
tanto, as proposições não chega-
ram a ser apreciadas em nenhu-
ma comissão ou no Plenário.

 A CCJ opinou pela legalidade da PEC 8/19, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou 

 Clarissa Barçante

CCJ adia análise de proposições
Na mesma reunião, o depu-
tado Guilherme da Cunha 
(Novo) pediu mais tempo 
para analisar pareceres so-
bre três proposições (pedi-
do de vista).

O PL 5.241/18, do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva, 
obriga restaurantes, bares, 
lanchonetes, vendedores am-
bulantes e similares a fornece-
rem canudos biodegradáveis 
ou recicláveis para o consu-
mo de bebidas.

O parecer da relatora, 
deputada Ana Paula Siqueira 
(Rede), é pela constituciona-
lidade da matéria, na forma 
do substitutivo nº 1. O novo 
texto ajusta as penalidades 
aplicadas aos infratores da 

futura norma àquelas pre-
vistas no Código de Defesa 
do Consumidor. Além disso, 
o dispositivo amplia o prazo 
para entrada em vigor da lei, 
que passa a ser de 180 dias a 
partir de sua publicação.  

Outro projeto cujo pare-
cer teve pedido de vista foi 
o PL 813/15, do deputado 
Arlen Santiago (PTB), que 
obriga centros comerciais 
a fornecerem carrinhos ou 
cadeiras motorizadas para 
pessoas com mobilidade re-
duzida, deficientes físicos, 
idosos e gestantes. 

O relator, deputado Char-
les Santos (PRB), apresentou 
parecer pela sua juridicidade, 
na forma do substitutivo nº 

1, que ajusta o projeto à téc-
nica legislativa e passa a al-
terar a Lei 11.666, de 1994, a 
qual estabelece normas para 
facilitar o acesso de pessoas 
com deficiência aos edifícios 
de uso público.
Mostras culturais – Já o PL 
4.673/17, de autoria do 
deputado Léo Portela (PR), 
também alvo de pedido de 
vista, introduz classifica-
ção indicativa em exposi-
ções, amostras, exibições de 
arte e eventos culturais em 
Minas Gerais.

O deputado Bruno Engler 
(PSL) foi o relator da matéria 
e também sugeriu ajustes, 
por meio do substitutivo nº 
1. O dispositivo introduz mo-

dificações pontuais na pro-
posição: deixa de mencionar 
as secretarias de Estado res-
ponsáveis pelas atividades de 
fiscalização da futura lei, de 
forma a respeitar a compe-
tência privativa do Poder Exe-
cutivo para conferir atribui-
ções a seus órgãos, e suprime 
a definição de prazo para que 
o Estado regulamente a nor-
ma, por entender que essa 
medida vai contra o princípio 
constitucional da separação 
de Poderes.

Se aprovada a nova nor-
ma, os espetáculos citados 
serão de classificação livre ou 
não recomendados para me-
nores de 10 anos, 12 anos, 14 
anos, 16 anos e 18 anos.
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Proposta que obriga gestor a prestar 
contas está pronta para votação definitiva

COMISSÕES

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 9/19, a 
qual determina que secretá-
rios de Estado e outros diri-
gentes públicos devem pres-
tar contas de suas gestões, 
está pronta para ser votada 
em 2º turno. A proposição 
está na pauta da Reunião Or-
dinária de Plenário de hoje.

Ontem, a comissão espe-
cial encarregada de emitir pa-
recer de 2º turno sobre a PEC 
apresentou o substitutivo nº 1 
ao texto aprovado em 1º turno.

O substitutivo não altera 
o conteúdo da proposta, mas 
esclarece que o compareci-
mento dos gestores às co-
missões temáticas da ALMG 
para prestarem informações 
se dará “nos termos de re-
gulamento da Assembleia 
Legislativa”. Ou seja, caberá à 
ALMG definir como se darão 

as reuniões com os gestores, 
tais como seu conteúdo, di-
nâmica e relatórios, confor-
me explica, em seu parecer, o 
relator da proposição e presi-
dente da comissão, deputado 
Inácio Franco (PV).
Conteúdo – A PEC tem como 
primeiro signatário o pre-
sidente da Casa, deputado 
Agostinho Patrus (PV), e alte-
ra o artigo 54 da Constituição 
do Estado, para determinar 
que os secretários de Estado, 
dirigentes da administração 
indireta e titulares dos órgãos 
diretamente subordinados ao 
governador do Estado compa-
recerão, quadrimestralmente, 
às comissões permanentes da 
Assembleia para prestarem 
informações sobre a gestão 
das respectivas secretarias.

Assegura, ainda, que sem-
pre que a ALMG ou alguma 

comissão julgar necessário, po-
derá convocar esses titulares 
para prestarem informações, 
pessoalmente, sobre assunto 
previamente determinado.

Nas duas situações, os 
agentes públicos poderão 
ser responsabilizados caso 
deixem de comparecer sem 
justificativa.

Comissão especial avalizou a PEC 9/19, em 2º turno

Luiz Santana

Comissões elegem presidente e vices

Foram eleitos ontem os deputa-
dos Professor Wendel Mesqui-
ta (SD) e Duarte Bechir (PSD) 
como presidente e vice, res-
pectivamente, da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. As reuniões 
ordinárias serão realizadas às 
terças-feiras, às 16 horas.

Já a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da As-
sitência Social elegeu como 
o seu vice-presidente o depu-
tado André Quintão (PT).

Requerimentos – Diversas co-
missões também se reuniram 
para aprovar requerimentos 
de audiências públicas, home-
nagens e uma visita técnica. A 
Comissão de Administração 
Pública, por exemplo, a pedi-
do do deputado Coronel San-
dro (PSL), pretende conceder 
o título de Cidadão Honorário 
do Estado ao presidente Jair 
Bolsonaro e ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro.

A Comissão de Seguran-
ça Pública, por sua vez, vai 
entregar diplomas de votos 
de congratulações a bombei-
ros militares que atuaram em 
Brumadinho (RMBH), após o 
rompimento de barragem na 
Mina Córrego do Feijão. A so-
licitação é assinada pelos de-
putados Sargento Rodrigues 
(PTB), Gustavo Mitre (PSC), 
Professor Wendel Mesquita 
(SD) e Raul Belém (PSC).
Barragens – A tragédia de 
Brumadinho será tema de 
mais três atividades. A re-
querimento do deputado 
Coronel Henrique (PSL), a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria vai discutir os 
impactos do desastre para 
os agricultores da cidade 
que perderam sua produção. 

O risco de rompimento 
de barragens nas comuni-
dades de Macacos e Var-
gem Grande, em Nova Lima 
(RMBH), vai pautar audiên-
cias da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável no município. O 

deputado Professor Wendel 
Mesquita pediu a reunião.

A preocupação com a si-
tuação de barragens em Con-
gonhas, Itatiaiuçu e Barão 
de Cocais, todos na Região 
Central, motivou requeri-
mentos do deputado Doutor 
Jean Freire (PT) aprovados 
na Comissão de Participação 
Popular.
Cobradores – Outra discus-
são se dará, na Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas, em torno da 
ausência de cobradores no 
transporte coletivo urbano e 
intermunicipal na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. 
Por seu turno, a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico 
visitará o secretário municipal 
da Capital responsável pela 
pasta voltada ao tema, para 
conhecer os planos da secre-
taria para os próximos anos. 

Essas atividades aten-
dem a solicitações dos depu-
tados Celinho Sintrocel (PC-
doB) e Thiago Cota (MDB), 
respectivamente.

Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência vai se reunir às terças-feiras

Sarah Torres
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Vítimas da tragédia de Brumadinho podem 
ter isenção de imposto sobre doações

Foi recebido ontem, na Reu-
nião Ordinária de Plenário, 
mensagem do governador Ro-
meu Zema (Novo) com o Pro-
jeto de Lei (PL) 452/19, que 
altera a Lei 14.941, de 2003, 
a qual dispõe sobre o Impos-
to sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quais-
quer Bens ou Direitos (ITCD).

O projeto pretende isentar 
a cobrança do ITCD sobre doa-
ção superior a 10 mil Unidades 
Fiscais do Estado (Ufemgs), o 
que equivale a R$ 35.932,00, 
efetuada pela Vale aos repre-
sentantes das famílias de 
empregados ou trabalhado-
res terceirizados e de pesso-
as da comunidade falecidas ou 
desaparecidas em consequên-
cia do rompimento de barra-
gem em Brumadinho (RMBH), 
ocorrido no dia 25 de janeiro.

Esse desastre foi um dos 
maiores com rejeitos de mine-
ração no mundo. A barragem 
de rejeitos classificada como 
de “baixo risco” e “alto poten-
cial de danos” estava localizada 
na região do Córrego do Feijão, 
a 65 quilômetros da Capital.

O projeto especifica 
que as pessoas falecidas ou 
desaparecidas mencionadas 
são aquelas que constam em 
lista oficial da Coordenado-
ria Estadual de Defesa Civil 
(Cedec-MG).
Doações de imóveis – Tam-
bém são de autoria do gover-
nador dois projetos de doa-
ção de imóveis que chegaram 
ao Plenário ontem. O pri-
meiro deles, o PL 450/19, 
autoriza o Departamento 
de Edificações e Estradas 
de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais (DEER-MG) 
a doar ao Poder Executivo 
imóvel com área de 6.825 
metros quadrados, situado 
na cidade de Abaeté (Região 
Central), para construção do 
fórum da comarca.

Com o mesmo objetivo, o 
PL 451/19 autoriza que o mes-
mo órgão doe ao Estado outro 
imóvel, este com área de pou-
co mais de 5 mil metros qua-
drados, localizado em Araçuaí 
(Vale do Jequitinhonha).

Na reunião, também foi comunicada a composição de comissões especiais 

Guilherme Dardanhan

Definida composição de comissões especiais
A composição de dez comis-
sões especiais que emitirão pa-
receres sobre dois vetos do ex- 
-governador Fernando Pimen-
tel (PT) e oito vetos do governa-
dor Romeu Zema foi anunciada 
durante a reunião de Plenário 
(veja quadro abaixo). 

Também foi lida a indica-
ção do deputado Léo Portela 
(PR) para vice-líder do bloco 

Democracia e Luta, a pedido 
do deputado André Quintão 
(PT), líder do referido bloco.

Entre as proposições de 
lei que receberam vetos, está 
a 24.085, que dispõe sobre o 
registro de dados pessoais de 
guardadores e lavadores de 
veículos no Estado; a 24.158, 
que trata das associações de 
socorro mútuo; a 24.201, que 

determina que os veículos des-
tinados ao serviço de seguran-
ça e saúde públicas do Estado 
sejam equipados com disposi-
tivo que permita sua geoloca-
lização; e a 24.230, que obriga 
hipermercados, atacadistas e 
estabelecimentos varejistas a 
identificarem, de forma desta-
cada, produtos provenientes 
da agricultura familiar.

Esses vetos precisam ser vo-
tados em definitivo em um pra-
zo de 30 dias a partir do último 
dia 5, quando foram recebidos 
no Plenário, ou eles passam 
a travar a pauta, impedindo a 
votação de qualquer outra pro-
posição. É o que determina o 
artigo 222 do Regimento Interno 
da ALMG, que regulamenta a tra-
mitação desse tipo de matéria.

• Veto Total à Proposição de Lei 24.085
   Tito Torres (PSDB), Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), Delegada Sheila (PSL), Charles Santos (PRB) e Léo Portela (PR)
• Veto Parcial à Proposição de Lei 24.238
   Gil Pereira (PP), Zé Reis (PSD), Delegado Heli Grilo (PSL), João Magalhães (MDB) e Marquinho Lemos (PT)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.158
   Guilherme da Cunha (Novo), Doorgal Andrada (Patri), Celise Laviola (MDB), Leonídio Bouças (MDB) e Ana Paula Siqueira (Rede)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.161
   Gil Pereira (PP), Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), Coronel Henrique (PSL), Carlos Pimenta (PDT) e Leninha (PT)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.195
   Raul Belém (PSC), Ione Pinheiro (DEM), Professor Irineu (PSL), Celise Laviola (MDB) e Gustavo Santana (PR)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.200
   Roberto Andrade (PSB), Repórter Rafael Martins (PSD), Sávio Souza Cruz (MDB), Thiago Cota (MDB) e Betão (PT)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.201
   Cleitinho Azevedo (PPS), Tito Torres (PSDB), Zé Guilherme (PRP), Glaycon Franco (PV) e Celinho Sintrocel (PCdoB)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.208
    Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), Sargento Rodrigues (PTB), Doutor Wilson Batista (PSD), Mário Henrique Caixa (PV) e Beatriz Cerqueira (PT)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.152
   João Leite (PSDB), Doutor Paulo (Patri), Professor Cleiton (DC), Rosângela Reis (Pode) e Doutor Jean Freire (PT)
• Veto Total à Proposição de Lei 24.230
   Betinho Pinto Coelho (SD), Professor Wendel Mesquita (SD), Duarte Bechir (PSD), Carlos Pimenta (PDT) e Leninha (PT)
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Doenças raras
Cerca de 13 milhões de pes-
soas no Brasil têm doenças 
raras, conforme apontou 
o deputado Zé Guilherme 
(PRP), ao lembrar que 28 de 
fevereiro é o Dia Mundial das 
Doenças Raras. “Essa é uma 
bandeira da minha vida”, afir-
mou, ao relatar que tem uma 
neta com uma moléstia com 
esse tipo de classificação.  Ele 

acrescentou que a falta de in-
formação sobre o tema causa 
grande impacto na vida des-
ses doentes: “Atualmente, le-
va-se em média quatro anos 
e oito meses para se chegar 
a um diagnóstico. Em 70 % 
dos casos, ela se desenvolve 
na infância e, em um terço 
dos diagnósticos, resulta em 
morte”, salientou. Para o de-
putado, discutir o assunto é 

necessário para vencer o pre-
conceito. Nesse sentido, lem-
brou a participação da ALMG 
na campanha de sensibiliza-
ção sobre esse mal. Em apar-
tes, os deputados Doutor 
Wilson Batista (PSD), Carlos 
Pimenta (PDT) e Doorgal An-
drada (Patri) e as deputadas 
Andreia de Jesus (PSOL) e Ro-
sângela Reis (Pode) apoiaram 
a atuação de Zé Guilherme.

Dia da Mulher
De modo inédito, cinco de-
putadas fizeram pronuncia-
mento coletivo na ALMG. 
Tendo à frente Ana Paula 
Siqueira (Rede), elas  fize-
ram um convite para as co-
memorações do Dia Inter-
nacional da Mulher, em 8 
de março. Segundo Marília 
Campos (PT), em conjunto 
com movimentos sociais, 
foi decidido que a data 

terá o lema “Sempre vivas: 
mulheres em luta contra a 
violência”, para denunciar 
essa prática. Ana Paula Si-
queira informou que, no 
Estado, em 2018, foram 
144.957 casos notificados 
desse tipo de violência, o 
que perfaz 16 mulheres 
agredidas por hora. Leni-
nha (PT) ressaltou que “não 
é possível conviver com 
esses índices”. Já Andréia 

de Jesus destacou que os 
parlamentos no País têm 
em sua composição 10% 
de mulheres, sendo só 
3% negras. Laura Serrano 
(Novo) defendeu o empre-
endedorismo da mulher 
como forma de obter sua 
independência. Em aparte, 
o deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) apoiou a luta 
das deputadas e colocou-se 
à disposição para ajudá-las.

Mulheres
“Nossa batalha é por políticas 
públicas que desenvolvam 
a autonomia das mulheres, 
garantindo mais emprego e 
renda”, destacou a deputada 
Marília Campos, dando se-
quência ao pronunciamento 
coletivo das parlamentares. 
Ela afirmou que Minas Gerais 
conta hoje com 60 delegacias 
de mulheres, fruto da luta 

de movimentos de empode-
ramento feminino contra a 
violência, mas ressalvou que 
as unidades são insuficien-
tes e nem contam com toda 
a estrutura necessária para 
prestar um bom atendimen-
to. “Temos apenas uma única 
vara judicial de mulheres, pre-
cisamos de mais”, completou. 
Sobre a participação feminina 
na Assembleia, Marília disse 

que ela e as companheiras 
continuarão lutando pela 
aprovação da proposta de 
emenda à Constituição que 
garante uma deputada na 
Mesa da ALMG. A parlamen-
tar foi aparteada pelos depu-
tados Guilherme da Cunha 
(Novo), Alencar da Silveira 
Jr. (PDT), Virgílio Guimarães 
(PT), Doutor Wilson Batista e 
Delegado Hely Grilo (PSL).

Direitos Humanos
Recém-eleita presidenta da 
Comissão de Direitos Hu-
manos, a deputada Leninha 
(PT) agradeceu a confiança 
dos colegas. Ela também de-
monstrou preocupação com o 
aumento da pobreza no País, 
devido à interrupção de polí-
ticas sociais, especialmente as 
voltadas para a população em 
situação de rua. “Mais de 20 

mil pessoas foram excluídas 
do Bolsa-Família”, lamentou. 
Leninha ainda divulgou que, 
hoje, será realizado um “ban-
quetaço”, no Viaduto Santa 
Tereza, na Capital. Além de 
organizações sociais oferta-
rem alimentos à população 
pobre, o evento servirá, se-
gundo ela, para a conscien-
tização sobre a importância 
da segurança alimentar. Em 

aparte, Ana Paula Siqueira 
(Rede) criticou a autorização 
para a volta da mineração 
na Serra da Piedade e disse 
que quer averiguar a área 
onde pretendem minerar. Já 
Elismar Prado (Pros) apoiou 
Leninha e ressaltou que par-
ticipou da formulação do 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), quando era 
deputado federal.

Escola de Saúde
Abordando o projeto de 
reforma administrativa do 
governador Romeu Zema 
(Novo), o deputado Carlos 
Pimenta (PDT) criticou a pro-
posta de redução da estrutu-
ra da Escola de Saúde Pública. 
“Governar um Estado é mais 
complexo do que administrar 
um grupo de lojas”, advertiu. 
Segundo Pimenta, a escola é 

uma unidade enxuta, criada 
há 70 anos, que presta gran-
des serviços. “A escola reali-
za palestras e cursos, promo-
vendo o aperfeiçoamento de 
agentes públicos da saúde. 
Em 2018, foram ministrados 
700 cursos no Estado, a baixo 
custo”, informou. Em aparte, 
a deputada Laura Serrano 
(Novo) esclareceu que a es-
cola não será extinta, e sim 

transformada  em uma sub-
secretaria. “Vai haver eco-
nomia nas áreas-meio, mas 
a área finalística será man-
tida”, disse. Os deputados 
Gustavo Valadares (PSDB) e 
Guilherme da Cunha (novo) 
anunciaram que técnicos do 
governo virão à Assembleia 
para discutir com os quatro 
blocos questões sobre a re-
forma administrativa.Fo
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ORADORES



ACONTECE HOJE

 1h10 Panorama – O futuro do Rio Paraopeba
 1h40 Assembleia Notícia 

– debate aspectos jurídicos do processo de concessões públicas

discute falta de estrutura de escola especial

Reprodução assistida
 7h Zás – Grupo Girino: Meu Ambiente
 7h30 Assembleia Notícia

O futuro do Rio Paraopeba

artista plástico Álvaro Apocalypse

 13h30 Compactos de Comissões

 Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

 19h30 Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
Midiatização do Legislativo

 Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 22h Assembleia Notícia 

 Entrevistas, comentários e notas 
sobre a movimentação política no País
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