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Foco é melhoria das políticas públicas 
O presidente Agostinho Pa-
trus ainda ressaltou que a 
ALMG não quer, com a mu-
dança constitucional, apenas 
apontar problemas em ações 
do Executivo, mas, sobretu-
do, buscar soluções, tendo 
em vista a melhoria da quali-
dade dos serviços prestados 
à população.

O líder do Bloco Demo-
cracia e Luta, deputado An-
dré Quintão (PT), por sua vez, 
elogiou a iniciativa do presi-
dente da Casa, tendo em vis-
ta que ele foi o primeiro sig-
natário da proposta.

O deputado ainda relem-

brou medidas adotadas ante-
riormente pela Assembleia, a 
partir da década de 1990, com 
vistas a uma maior aproxima-
ção com a sociedade, entre 
elas a implementação da Es-
cola do Legislativo e a criação 
da TV Assembleia e da Comis-
são de Participação Popular.

Para André Quintão, o 
acompanhamento sistema-
tizado das políticas públicas 
também é uma forma de o 
Legislativo dar retorno ao go-
verno sobre suas ações, per-
mitindo, inclusive, possíveis 
correções de rumo.
Oportunidade – Na avaliação 

do líder do governo na Assem-
bleia, deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), o compare-
cimento de gestores à ALMG, 
da forma como estabelece a 
Emenda 99, deve ser visto pe-
lo Executivo como uma opor-
tunidade que o governo terá 
de mostrar o que está fazen-
do. “E deve ser visto pelos de-
putados como oportunidade 
de exercer o papel fiscaliza-
dor, já que gestores de todas 
as secretarias estarão presen-
tes três vezes por ano na Casa, 
algo que tem que ser aplaudi-
do”, complementou.

Conforme a emenda, além 

de secretários, dirigentes da 
administração indireta e titula-
res dos órgãos diretamente su-
bordinados ao governador de-
verão comparecer, quadrimes-
tralmente, às comissões per-
manentes da Assembleia pa-
ra prestarem informações so-
bre suas gestões.

Sempre que a ALMG ou 
alguma comissão julgar neces-
sário, também poderá convo-
car esses titulares para presta-
rem informações. Nas duas si-
tuações, os agentes públicos 
poderão ser responsabilizados 
caso deixem de comparecer 
sem justificativa.

Autoridades destacam importância de emenda 
promulgada para fiscalização do Executivo
Representantes dos Poderes 
Executivo e Judiciário, prefei-
tos e outras autoridades se 
juntaram aos deputados na 
manhã de ontem, no Salão No-
bre, para a cerimônia que mar-
cou a promulgação da Emenda 
à Constituição 99, de 2019.

Aprovada pelo Plenário 
no último dia 27 de fevereiro, 
a emenda garante maior fis-
calização de ações do Executi-
vo pelo Legislativo e foi defen-
dida, tanto por parlamentares 
quanto por representantes do 
governo, como mecanismo 
importante para a melhoria 
das políticas públicas.

A norma, que altera o 
caput do artigo 54 da Consti-
tuição Estadual, estabelece a 
obrigação de que os secretá-
rios de Estado prestem contas 
de seus atos na ALMG, qua-
drimestralmente ou sempre 
que forem convocados. 

A emenda foi considera-
da um avanço pelo secretário 
de Estado de Governo, Custó-
dio Mattos. “É uma iniciativa 
muito importante para as re-
lações do Executivo com o Le-
gislativo e de ambos com a 

sociedade, que exige cada vez 
mais transparência e informa-
ções em tempo real e verda-
deiras”, registrou o secretário.
Tramitação – A emenda teve 
origem na Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 9/19, da 
qual o presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus (PV), 

foi o primeiro signatário.
Na cerimônia, o deputa-

do ressaltou que Minas precisa 
da união de todos os poderes e 
dos segmentos da sociedade e 
considerou que a aprovação da 
emenda, de forma unânime pe-
lo Plenário, veio nessa direção.

“Não existe fiscalização 

adequada sem que existam 
mecanismos eficientes de con-
trole. É preciso conhecer os da-
dos para fiscalizar, e esse é um 
dever que não compete somen-
te à oposição ou a uma parte da 
Casa, mas que cabe a todos os 
membros do Parlamento”, pon-
tuou Agostinho Patrus.

Deputados e representantes do Executivo e do Judiciário se reuniram para celebrar promulgação da EC 99 

Luiz Santana
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Audiência pública reacende debate 
sobre o uso medicinal da Cannabis

Audiência pública da Comis-
são de Saúde realizada ontem 
reabriu, no âmbito do Legisla-
tivo, a discussão sobre o uso 
medicinal da maconha. De-
putados, médicos e familiares 
de pacientes que precisam da 
substância defenderam a re-
visão imediata da legislação e 
dos protocolos que impedem 
ou dificultam o tratamento da 
epilepsia com a Cannabis.

A legislação brasileira en-
quadra a planta no rol dos en-
torpecentes e proíbe seu cul-
tivo e comercialização. De 
acordo com os participan-
tes da audiência, a permis-
são para uso medicinal é bas-
tante restrita, o SUS, na maio-
ria dos Estados, só fornece a 
substância sob decisão judi-
cial, e o produto, importado e 
muito caro, é de difícil acesso 
para a maioria dos pacientes.

Ainda segundo o públi-
co presente, esse cenário faz 
com que famílias gastem for-
tunas para aquirir o produ-
to ou se aventurem na clan-
destinidade; outras simples-
mente veem seus entes que-

ridos agonizarem em crises 
convulsivas ininterruptas. 
O medicamento importado 
custa cerca de US$ 250 (ca-
da ampola) e demoraria me-
ses para ser liberado, depois 
de chegar ao País.
Legislação – O deputado dis-
trital Rodrigo Delmasso (PRB) 
é autor de uma lei, de 2016, 
que obriga a Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal a 
fornecer medicamentos à ba-
se de canabidiol (substância 
ativa presente na maconha) 
para pacientes que sofrem de 
epilepsia. Ele reconhece, no 
entanto, que os protocolos 
de uso da Cannabis ainda di-
ficultam o tratamento.

Rodrigo lembrou que a 
própria Organização Mundial 
da Saúde (OMS) já reviu a clas-
sificação da maconha como 
droga psicotrópica. 

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT), que solicitou 
a reunião, é o autor do Proje-
to de Lei (PL) 4.378/17, que, 
entre outras providências, as-
segura que o Estado deve for-
necer o canabidiol para os 

pacientes com epilepsia. 
O parlamentar disse que, 

nos próximos dias, levará ao go-
vernador Romeu Zema  (Novo) 
o pedido para que a Funda-
ção Ezequiel Dias  (Funed) pas-
se a produzir a maconha para 
uso medicinal. Os deputados 
Carlos Pimenta (PDT), Doutor 
Wilson Batista (PSD) e Dou-
tor Paulo (Patri) garantiram 
empenho para que o assunto 
seja discutido na Assembleia.

Além do uso nos casos de 
epilepsia, médicos e pesquisa-

dores ressaltam os benefícios 
da Cannabis para milhares de 
pessoas, como os portadores 
de transtornos do espectro 
autista, de artrite reumatóide 
e de várias outras doenças. 

O médico Paulo Tomas 
Fleury, especialista em medi-
cina preventiva e terapêutica 
com maconha, afirmou ter o 
registro de ótimos resultados 
de mais de 200 pacientes au-
tistas e de cerca de 50 epilé-
ticos, para os quais prescre-
veu maconha.

PL sobre classificação indicativa avança

O Projeto de Lei (PL) 4.673/17, 
do deputado Léo Portela (PR), 
recebeu ontem parecer pela 
sua legalidade na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com a propo-

sição, exposições, amostras, 
exibições de arte e eventos 
culturais serão classificados 
de seis maneiras no Estado: 
classificação livre e não reco-
mendado para menores de 

10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 
anos e 18 anos. 

O relator, deputado Bru-
no Engler (PSL), apresentou o 
substitutivo nº 1. O novo tex-
to corrige vícios de iniciativa 
identificados pelo parlamen-
tar na proposição.
TCE – A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO), por sua vez, apro-
vou parecer favorável ao Pro-
jeto de Resolução 44/17, que 
aprova as contas do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-
-MG) referentes ao exercício 
de 2014. A proposição é de 
autoria da própria comissão 
e tramita em turno único. 

Conforme destaca o pare-
cer do deputado Hely Tarqüí-
nio (PV), a prestação de con-
tas encaminhada informa que 

o órgão teve, no período cita-
do, uma despesa autorizada 
de R$ 624.569.580, dos quais 
foram executados 97,97%.

Na mesma reunião, foi 
aprovado parecer de 1º tur-
no pela rejeição ao Projeto 
de Lei 2.518/15, do deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB), 
que propõe isenção de taxas 
para serviços de renovação, 
adição e mudança da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) de servidores da segu-
rança pública que desempe-
nham as funções de motoris-
ta e motociclista no serviço.

Em seu parecer, a depu-
tada Laura Serrano (Novo) ex-
plica que a aprovação do pro-
jeto levaria a impactos nega-
tivos na arrecadação de re-
ceitas pelo Estado.

COMISSÕES

Clarissa Barçante

Daniel Protzner

Especialistas pediram apoio para mudança na legislação sobre o tema 

CCJ analisou duas proposições na reunião ordinária de ontem
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Plenário formaliza criação de CPI
O Plenário formalizou, na Reu-
nião Ordinária de ontem, a 
criação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Barragem de Brumadinho. O 
grupo deve iniciar os trabalhos 
na próxima semana, confor-
me anunciou, em entrevista, 
o deputado Gustavo Valada-

res (PSDB), já indicado presi-
dente da comissão.

A CPI vai investigar o rom-
pimento da barragem da Mi-
na Córrego do Feijão, em Bru-
madinho (RMBH), que ocor-
reu no dia 25 de janeiro e dei-
xou mais de 300 vítimas.

Foram indicados como 

membros permanentes da 
CPI, além do deputado Gus-
tavo Valadares, os deputa-
dos Inácio Franco (PV), vice-
-presidente da comissão, An-
dré Quintão (PT), que será o 
relator, Sargento Rodrigues 
(PTB), Cássio Soares (PSD) e 
Noraldino Júnior (PSC) e a de-

putada Beatriz Cerqueira (PT).
Já os suplentes são os de-

putados Bartô (Novo), Celi-
nho Sintrocel (PCdoB), Re-
pórter Rafael Martins (PSD), 
Doutor Wilson Batista (PSD), 
João Vítor Xavier (PSDB), Sá-
vio Souza Cruz (MDB) e Ulys-
ses Gomes (PT).

PLENÁRIO

ORADORES

CPMF 
A sugestão de uma contri-
buição previdenciária com-
pensatória para resolver o 
déficit da Previdência foi 
proposta pelo deputado 
 Virgílio Guimarães (PT) na 
tribuna do Plenário. Segundo 
ele, a criação de uma contri-
buição sobre movimentação 
financeira nos mesmos mol-
des da CPMF com o objetivo 

de financiar a Previdência 
poderia ser benéfica para 
resolver o impasse em torno 
da reforma proposta pelo 
governo federal. “O impos-
to sobre circulação de mer-
cadorias se modernizou e 
hoje temos o ICMS”, frisou. 
De acordo com o deputado, 
essa contribuição poderia 
gerar até R$ 50 bilhões. “Em 
simulação que fiz, para Mi-

nas não seria solução defini-
tiva, mas teríamos em torno 
de R$ 1 bilhão para auxiliar 
na Previdência”, completou. 
Em aparte, o deputado Ar-
len Santiago (PTB) denun-
ciou a situação da barragem 
Rio da Pedra, em Janaúba 
(Norte de Minas), que está 
na iminência de ser fecha-
da pela Agência Nacional de 
Águas (ANA).

Campanha da Fraternidade 
O lema da Campanha da Fra-
ternidade 2019 foi elogiado 
pelo deputado Professor 
Cleiton (DC). Segundo ele, o 
Legislativo vive um momen-
to histórico, com a oportu-
nidade de criar leis que po-
derão fazer muito pelo povo 
mineiro. “O lema é ‘Serás 
libertado pelo direito e pela 
justiça’; fica claro para mim 

que a igreja não tem viés 
ideológico, e sim quer aco-
lher a voz da periferia. Nós 
deveríamos estar atentos e 
acolher o que for proposto 
dentro desse debate. Que-
ro convocar a população a 
direcionar seu olhar atento 
para esta Casa”, pediu. O de-
putado também denunciou 
a situação da administração 
fazendária no Estado, uma 

vez que 83 unidades esta-
riam na eminência de serem 
fechadas devido a corte de 
verbas. Em apartes, o depu-
tado Jean Freire (PT) afirmou 
que o lema da Campanha da 
Fraternidade mostra uma 
“igreja viva”, e o deputado 
Doutor Paulo (Patri) denun-
ciou situação da escola João 
Ribeiro da Silva, em Gonçal-
ves (Sul de Minas).

CPI da Barragem I
A instalação da CPI da Barra-
gem de Brumadinho foi tema 
de pronunciamento do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB). Segundo ele, a direção 
da Vale teve uma atitude cri-
minosa, ao prejudicar a vida 
de mais de 300 pessoas sa-
bendo dos riscos que elas cor-
riam. “Eles tinham conheci-
mento desde junho de 2017, 

mas as licenças foram reno-
vadas, e as auditorias, ignora-
das. Precisamos responsabi-
lizar os culpados e promover 
a reparação às vítimas”, dis-
se. O parlamentar lamentou 
o anúncio antecipado dos 
cargos dos membros da CPI. 
“O presidente da  ALMG está 
fazendo um excelente traba-
lho, mas o Regimento Interno 
prevê a escolha via acordo de 

líderes, e isso não aconteceu”, 
ponderou. O deputado desta-
cou também que a atuação 
de uma CPI é diferenciada 
de qualquer outra comis-
são, tendo em vista que ela 
possui poderes judiciais pró-
prios. “Que possamos fazer 
um belo trabalho, em defesa 
da população humilde à mer-
cê dessa empresa crimino-
sa”, completou.

CPI da Barragem II
A deputada Beatriz  Cerqueira 
(PT) também abordou a atua-
ção da CPI da Barragem na 
Assembleia. “Se não houver 
punição em todos os espaços 
e poderes de maneira exem-
plar, haverá reincidência. 
Quanto mais tempo levar, a 
comoção acaba e também 
as ações efetivas”, ressal-
tou. Ela lembrou também 

o aniversário de morte de 
Marielle Franco, vereadora 
assassinada no centro do Rio 
de Janeiro. “Foi um crime de 
eliminação da representativi-
dade de uma mulher negra, 
pobre, LGBT, em um espaço 
da formalidade como é o Par-
lamento. Descobrir quem a 
matou é uma luta de defesa 
da vida e do Estado Demo-
crático de Direito, indepen-

dentemente de ideologia”, 
protestou. Beatriz também 
lamentou o atentado à Es-
cola Estadual Raul Brasil, em 
Suzano, São Paulo. “Quaren-
ta e três por cento dos profis-
sionais da educação já viven-
ciaram algum tipo de violên-
cia na escola. Esse atentado 
precisa ser tratado como um 
problema por toda a socieda-
de”, salientou.Fo
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 
direitos (Galeria de Arte)

9 horas
• Fecomércio – 80 anos (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – 

cessão de espaço
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Auditório SE) – debater, com 
a presença de convidados, o aumento das ocorrências de feminicídio e a 
flexibilização do porte de armas. Requerimento: deputadas Marília Cam-
pos, Andréia de Jesus e Leninha

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, a reforma administrativa proposta pelo Execu-
tivo, no que tange à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. Requerimento: deputado Coronel Henrique 

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho III) – 
apresentação, pelo Procon Assembleia, do relatório de atividades do ór-
gão, referente a 2018. Requerimento: deputados Bartô e Elismar Prado

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
11h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, o rompimento de 
barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Requerimento: 
deputados Noraldino Júnior e Osvaldo Lopes

17h30
• Reunião com trabalhadores e estudantes da Fapemig (Auditório SE) – ces-

são de espaço
19 horas

• Zás (Teatro) – show Mama, de Marina Machado
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagear os 80 anos da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Feco-
mércio). Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (reprise)
 1h Geração – Major Karla Lessa
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Segurança Pública (20/11/2018) – Debate 

mudanças no quadro de pessoal das delegacias de plantão da 
Polícia Civil

 4h30 Comissão de Direitos Humanos (13/12/2018) – Debate sobre 
os riscos da retirada dos cobradores de ônibus em BH 

 6h30 Memória e Poder – Escritora e poeta Conceição Evaristo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 13h Mundo Político (reprise) 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – Escritora e poeta Conceição Evaristo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Jovens no mercado de trabalho
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio) pelos 80 anos de sua fundação

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto 1/19

Do ex-governador Fernando Pimentel. Veto Total à Proposição de Lei 24.085, 
que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores 
de veículos no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 2/19
Do ex-governador Fernando Pimentel. Veto Parcial à Proposição de 
Lei 24.238, que promove mudanças na legislação tributária do Estado. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 3/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.158, 
que dispõe sobre as associações de socorro mútuo. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

Veto 4/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.161, 
que altera o artigo 2º da Lei 14.171, de 2002, a qual cria o Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 5/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.195, 
que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DEER-MG) a doar ao Estado imóvel situado na mar-
gem da BR-32, que liga os municípios de Machado e Poços de Caldas. 
Discussão em turno único (faixa constitucional

Veto 6/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.200, que dis-

põe sobre resposta a solicitação dirigida a órgãos da administração direta e 
indireta do Poder Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 7/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.201, a 
qual determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e 
saúde públicas do Estado sejam equipados com dispositivo que permi-
ta sua geolocalização. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 8/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.208, 
que acrescenta o artigo 2º-A à Lei 21.735, de 2015, a qual dispõe sobre 
a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua 
atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 9/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.152, 
que estabelece diretrizes para a implementação de ações de preven-
ção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados 
nas escolas das redes pública e privada de ensino no Estado. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto 10/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.230, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermerca-
dos, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres identifica-
rem, de forma destacada, produtos da agricultura familiar. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)
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