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Reforma administrativa não prejudicará 
agricultura familiar, segundo secretária

Guilherme Bergamini

Secretária de Agropecuária e Agroindústria apresentou à comissão o novo cronograma da pasta

Familiar e Desenvolvimento 
Rural Sustentável; e de As-
suntos Fundiários.

Ana Maria também res-
saltou a continuidade dos tra-
balhos dos três órgãos vincula-
dos à Seapa: Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA), Em-
presa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater) e Em-
presa de Pesquisa Agropecuá-
ria de Minas Gerais (Epamig).

abarcará todas as políticas 
públicas hoje a cargo da pasta 
de Desenvolvimento Agrário.

Para isso, explicou que a 
Seapa passará a ter três sub-
secretarias, uma a mais do 
que atualmente, com ajustes 
na divisão de atribuições e 
ações e, ainda, na nomencla-
tura, sendo elas: Subsecre-
tarias de Política e Economia 
Agropecuária; de Agricultura 

regularização fundiária, à se-
gurança alimentar e à agricul-
tura familiar estarem hoje a 
cargo da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Agrário 
(Seda), criada no governo pas-
sado e cuja extinção está pre-
vista no projeto da reforma.
Subsecretarias – A secretária 
apresentou o novo cronogra-
ma pretendido para a Seapa 
e disse que a nova estrutura 

A secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Ana Ma-
ria Valentini, assegurou que a 
reforma administrativa enca-
minhada pelo governo à As-
sembleia não trará prejuízos à 
agricultura familiar e nem ao 
acesso de produtores à terra.

Ela participou ontem de 
audiência pública da Comis-
são de Agropecuária e Agroin-
dústria, solicitada pelo depu-
tado Coronel Henrique (PSL) 
para discutir como esses seg-
mentos serão afetados pelo 
Projeto de Lei (PL) 367/19, do 
governador, que estabelece 
a nova estrutura orgânica da 
administração estadual.

Ana Maria frisou por di-
versas vezes que a agricultura 
familiar será priorizada pelo 
governo por ser atividade ge-
radora de emprego e renda e 
que ainda contribui para a pre-
servação do meio ambiente. 

“A agricultura familiar, jun-
to com a extensão rural, é a 
forma mais direta de se reduzir 
a pobreza no campo e as desi-
gualdades sociais”, afirmou.

Temor em relação ao des
prestígio do setor, levantado 
na reunião, devese ao fato 
de atribuições relacionadas à 

Deputados esperam que setor seja favorecido
ção da proposta. 

Betinho Pinto Coelho (SD) 
frisou que a comissão vai tra-
balhar para que o orçamento 
do setor seja reforçado. Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB), por 
sua vez, ressaltou a importân-
cia de o Estado pensar também 
em políticas de proteção a 
produtores mineiros, como de 
café e leite, que têm encontra-
do dificuldades mesmo sendo 
de grande importância para a 
economia do Estado e do País.

defendeu que reforma ad-
ministrativa não seja calcada 
apenas em cortes financei-
ros, para que os “enxugamen-
tos” propostos não tragam 
prejuízos para um setor que 
já enfrenta dificuldades.

O deputado Tito Torres 
(PSDB) salientou que o PL  
367/19 não menciona qual 
órgão será o responsável pe-
los assentamentos, o que, no 
seu entendimento, precisa 
ser feito durante a tramita-

orçamento do Estado.
Fortalecimento – O deputado 
Coronel Henrique ressaltou o 
fato de a titular da Seapa ser 
uma produtora rural que lutou 
pela terra, um ponto positivo 
para a condução da pasta. Ele 
também destacou a importân-
cia da interlocução da comis-
são com o governo, por meio 
da audiência, no momento 
em que a ALMG terá que votar 
o projeto de reforma. 

Já Gustavo Santana (PR) 

Apesar da fala tranquiliza-
dora da secretária, o baixo 
orçamento da pasta foi le-
vantado como preocupação. 
Conforme o exsecretário de 
Estado da Agricultura e hoje 
diretor do SebraeMG, João 
Cruz Reis Filho, a situação or-
çamentária da secretaria tem 
sido vergonhosa.

Segundo ele, o setor agro-
pecuário responde por um 
terço do PIB estadual, mas 
contaria com menos de 1% do 
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Direção do TJM visita a Assembleia
Sarah Torres

plementar 59, de 2001, que 
contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado.

De acordo com o presi-
dente da ALMG, esses pro-
jetos serão pautados no mo-
mento oportuno para discus-
são em Plenário.

Também participaram  
da reunião o 1º-vice-presiden-
te, Antonio Carlos Arantes 
(PSDB); o 2º-vice-presidente,  
Cristiano Silveira (PT); o 3º-
-vice-presidente, Alencar da 
Silveira Jr. (PDT); o 1º-secre-
tário, Tadeu Martins Leite 
(MDB), e o 2º-secretário, Car-
los Henrique (PRB).

Acompanhado de outros re-
presentantes da Mesa, o pre-
sidente da Assembleia, depu-
tado Agostinho Patrus (PV), 
também recebeu ontem o 
presidente e o vice do Tribu-
nal de Justiça Militar do Esta-
do (TJM), juiz coronel PM Ja-
mes Santos e juiz coronel PM 
Rúbio Coelho, respectivamen-
te. O objetivo da visita foi soli-
citar agilidade na tramitação 
de dois projetos do órgão: o 
PL 5.389/18 e o PLC 58/16.

O primeiro promove uma 
reestruturação dos cargos da 
Secretaria do TJM, enquanto 
o segundo altera a Lei Com-

SOLENIDADE

MINERAÇÃO

Presidente da ALMG recebe pauta do  
Movimento dos Atingidos por Barragens

Guilherme Dardanhan

Movimento pediu aprovação de política voltada aos atingidos por barragens

(CPI) que a Casa instalou para 
apurar o rompimento da bar-
ragem da Vale em Brumadi-
nho (RMBH).

O coordenador nacional 
do MAB, Joceli Andreoli, elo-
giou a Lei 23.291, de 2019, que 
institui a Política Estadual de 
Segurança de Barragens, e des-
tacou que a pauta entregue a 
Agostinho Patrus traz con-
tribuições importantes para 
orientar e atualizar as políticas 
voltadas aos atingidos por es-
ses empreendimentos.

ao final da legislatura pas-
sada: Constituição e Justiça; 
e Trabalho, Previdência e 
Assistência Social. O pedi-
do para desarquivamento da 
proposta precisa ser feito 
pelo governador.

No encontro, o deputa-
do Agostinho Patrus também 
parabenizou o MAB pelo Dia 
Internacional de Lutas dos 
Atingidos, lembrado ontem, 
e convidou o grupo a partici-
par dos trabalhos da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 

populações afetadas por im-
pactos decorrentes da cons-
trução, instalação, ampliação 
ou operação de barragens e 
outros empreendimentos.

Ele define o conceito de 
atingidos por barragens, lista 
seus direitos, determina as 
formas de reparação, os me-
canismos de financiamento 
e o órgão gestor da política, 
prevendo a participação da 
população. A proposição foi 
analisada por duas comis-
sões antes de ser arquivada 

O presidente da Assembleia, 
deputado Agostinho Patrus 
(PV), recebeu ontem o Movi-
mento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB). Durante o en-
contro, realizado no Auditório 
José Alencar, o grupo entre-
gou uma pauta com suas prin-
cipais reivindicações, entre as 
quais o pedido de desarquiva-
mento do Projeto de Lei (PL) 
3.312/16, do exgovernador 
Fernando Pimentel (PT), que 
institui a Política Estadual dos 
Atingidos por Barragens e Ou-
tros Empreendimentos.

A reunião também con-
tou com a participação do 2º
vicepresidente da Casa, de-
putado Cristiano Silveira (PT). 

O presidente destacou 
que a ALMG apoia o desarqui-
vamento da proposição e que 
já fez contato com o secretá-
rio de Estado de Governo de 
Romeu Zema (Novo), Custório 
Mattos, para tratar do assun-
to. Agostinho Patrus também 
afirmou ao grupo que, se vol-
tar a tramitar na Assembleia, 
a proposição “terá a urgência 
necessária para ser votada 
pelos deputados”.

O PL 3.312/16 assegu-
ra assistência às pessoas ou 
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Participantes de audiência defendem que 
facilitar posse de arma favorece feminicídio

Procon apresenta relatório de atividades

Ricardo Barbosa

Assassinato de Marielle Franco também foi lembrado na audiência

Apresentação do Procon à comissão é feita anualmente

Clarissa Barçante

entre os parlamentares sobre 
o melhor caminho para preve-
nir os problemas enfrentados 
pelos consumidores.

Para Elismar Prado (Pros), 
as reclamações são reflexo 
da ineficiência de agências e 
órgãos reguladores, que têm 
pouca autonomia e agem de 
acordo com os interesses das 
empresas. 

Outra visão foi apresen-
tada pelo deputado Bartô 
(Novo), para quem é neces-
sário acabar com a regula-
mentação. Segundo ele, o 
fim das limitações legais fa-
cilitaria a entrada de novos 
concorrentes no mercado, o 
que diminuiria o poder das 
empresas. A concorrência le
varia, para o parlamentar, a 
uma melhoria dos serviços. 
As empresas que, ainda as-
sim, lesassem o consumidor, 
seriam exemplarmente puni-
das pelo Judiciário.

ram audiências de concilia-
ção, que tiveram um índice 
de acordo entre as partes de 
80%. Barbosa destacou que 
esse número reflete a efici-
ência do serviço e ajuda a 
desafogar o Poder Judiciário.

Outro dado apresentado 
pelo coordenador do Procon 
foi o dos serviços que mais 
geraram reclamações. O de 
telefonia (celular e fixo) ficou 
de novo no topo do ranking 
e foi seguido de serviços de 
combo, que incluem, além 
de telefone, internet e TV a 
cabo. Depois vieram os em-
préstimos (consignados e de 
cartão de crédito) e os servi-
ços de cartão de crédito.

Esses quatro segmentos 
representaram mais de 40% 
do total de reclamações rece-
bidas em 2018 pelo Procon. 
Sendo todos eles serviços com 
regulamentação estatal, os 
dados geraram uma discussão 

dores, confrontando a visão 
de melhorar a regulação com 
a que defende acabar com 
esse tipo de serviço.

Marcelo Barbosa apre-
sentou um índice de quase 
29 mil atendimentos, entre os 
feitos pessoalmente e os por 
telefone, ao longo de 2018.

Entre os atendimentos, 
pouco mais de 4 mil gera-

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te recebeu ontem o coorde-
nador do Procon Assembleia, 
Marcelo Barbosa, que apre-
sentou o relatório de ativi-
dades do órgão referente a 
2018. Durante a reunião, de-
putados discutiram a melhor 
forma de reduzir os proble-
mas vividos pelos consumi-

Contraponto – A deputada 
Delegada Sheila (PSL) apre-
sentou uma opinião diferente 
sobre a questão das armas. 
Ela admitiu que o feminicídio 
é uma realidade, mas ponde-
rou que é preciso avaliar com 
cuidado a sua relação com a 
arma de fogo. “Precisamos co-
nhecer primeiro a realidade do 
nosso País. Não tenho opinião 
formada a respeito”, disse.

fendeu Marielle, destacando 
que ela, natural da periferia, 
teve uma trajetória de vida 
muita parecida com a sua. A 
deputada Leninha (PT), por 
sua vez, salientou que não 
é possível deixar passar em 
branco o crime contra as Ma-
rielles, que é preciso saber 
quem matou a vereadora 
carioca, a mando de quem e 
por qual motivo.

lidade da Secretaria de Segu-
rança Pública, em 2018, 156 
mulheres foram vítimas de 
feminicídio no Estado.

Marília Campos referiu
se ao ataque de uma escola 
em Suzano (SP), na quarta 
feira (13), para exemplificar 
como a facilidade do acesso a 
armas pode gerar ainda mais 
violência.
Ato – A deputada também lem-
brou a passagem de um ano da 
execução de Marielle Franco, 
para conclamar todos a par-
ticiparem das manifestações 
de protesto agendadas ontem 
pelo País, exigindo uma investi-
gação séria sobre o crime. 

Outras deputadas tam-
bém fizeram convocação para 
o ato. Andréia de Jesus (Psol) 
observou que o assassinato 
da vereadora, mais do que 
um crime contra a mulher, foi 
um ataque à democracia.

A deputada Ana Paula 
Siqueira (Rede) também de-

A memória do assassinato da 
vereadora carioca Marielle 
Franco (Psol) marcou simbo-
licamente a audiência pública 
da Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher realizada on-
tem. Nessa data, há um ano, 
a parlamentar foi executada a 
tiros no Rio de Janeiro, e o cri-
me até hoje não foi elucidado.

A reunião teve por obje-
tivo discutir os riscos da flexi-
bilização da posse de armas 
para a vida das mulheres. A 
maioria das participantes con-
cordou que a medida favorece 
o aumento da violência. A pre-
sidenta da comissão, deputa-
da Marília Campos (PT), des-
tacou que os números sobre o 
feminicídio são alarmantes. “A 
cada hora, 500 mulheres são 
agredidas no País”, afirmou.

Em Minas Gerais, o qua-
dro não é diferente. Con-
forme denunciou Andrezza 
Rafaela Gomes, subsecretá-
ria de Prevenção à Crimina-
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Para o Ministério Público, Estado deve
aperfeiçoar regulação de barragens

Guilherme Dardanhan

Reunião da Comissão de Meio Ambiente abordou tragédia em Brumadinho

O deputado Gustavo San-
tana (PR) criticou o projeto 
de reforma administrativa do 
Executivo, por enxugar cargos 
no Sisema. Já o deputado Sá-
vio Souza Cruz (MDB) defen-
deu a lógica de licenciamento 
ambiental em Minas, segun-
do ele, democrática.

Na opinião do deputado 
Bruno Engler (PSL), a mãe de 
todos esses crimes ambien-
tais é a impunidade. 

retirada prévia da população. 
O deputado Osvaldo Lo-

pes (PSD) ressaltou que já 
passou da hora de dar uma 
resposta à sociedade. 

Indignado, o deputado 
João Vítor Xavier (PSDB) cri-
ticou membros da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável que ainda consideram 
acidentes as tragédias em 
Brumadinho e Mariana. 

mais fiscais e infraestrutura. 
Paralisação – Gerenteexecu-
tivo de planejamento da Vale, 
Diogo Monteiro afirmou que 
todas as barragens a montan-
te da empresa tiveram suas 
atividades paralisadas. “Esta-
mos descomissionando todas 
elas e colocando mais equi-
pamentos para monitorar as 
estruturas”, frisou.

Ele declarou que o pro-
cesso de desmontagem das 
estruturas já estava em curso 
na barragem do Córrego do 
Feijão e que há outros proces-
sos desse tipo. De acordo com 
Diogo Monteiro, a empresa 
está desenvolvendo projetos 
de separação e secagem dos 
rejeitos para empilhamento. 

O presidente da Funda-
ção Estadual de Meio Ambien-
te (Feam), Renato Brandão, 
foi pressionado pelo deputa-
do Noraldino Júnior (PSC) a 
garantir que acidentes como 
o de Brumadinho não vão se 
repetir ou, na iminência de 
acontecerem, que será feita a 

A deposição de rejeitos de 
barragens é uma atividade 
de risco, que deve sofrer uma 
melhor regulação do Estado, 
além de autorregulação pe-
las próprias mineradoras. A 
conclusão é da promotora de 
Justiça Andressa Lanchotti, 
coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça do Meio Am-
biente, Patrimônio Cultural, 
Habitação e Urbanismo.

Ela participou ontem de 
audiência da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. 

Segundo Andressa, a legis-
lação que antecedeu a aprova-
ção da Lei 23.291, oriunda de 
projeto aprovado pela ALMG 
este ano, abrigava conflito de 
interesse, permitindo que as 
mineradoras contratassem em-
presas para emitir laudos favo-
ráveis aos empreendimentos. 

No entanto, avalia a pro-
motora, mesmo com a nova 
norma, o atual sistema de 
fiscalização ainda precisa de 

Moradores de Macacos exigem providências

Representantes dos moradores de Macacos acusaram a Vale de omissão

Willian Dias

regressem às suas residências, 
uma vez que os projetos de 
descomissionamento das bar-
ragens não foram concluídos.

Gerente de operações da 
Vale, Ildo Lima Júnior infor-
mou que foram prestados ser-
viços de atendimentos médico 
e psicológico e que estão sen-
do estipuladas indenizações.
Desdobramentos – Os depu-
tados Noraldino Júnior, Pro-
fessor Wendel Mesquita (SD) 
e Raul Belém (PSC) se com-
prometeram a dar os encami-
nhamentos necessários para 
que as demandas dos mora-
dores sejam atendidas.

Os parlamentares tam-
bém afirmaram que preten-
dem levar o caso para a Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Assembleia criada 
para investigar as causas do 
rompimento da barragem de 
Brumadinho. 

cida como Macacos, levando
os para hotéis e pousadas. A 
decisão foi tomada de acordo 
com o Plano de Ação de Emer-
gência de Barragens de Minera-
ção (PAEBM) para a barragem 
B3/B4 da mina Mar Azul.

Os representantes dos 
moradores de Macacos reivin-
dicaram, entre outras deman-
das, que seja providenciado 
“aporte financeiro” para as 
pessoas atingidas, que a Vale 
seja obrigada a custear a ela-
boração de um laudo indepen-
dente que avalie as condições 
de segurança das barragens e 
que haja oferta de atendimen-
to médico e psicológico.
Questionamentos – A geren-
te executiva de Operações de 
Vargem Grande da Vale (Bar-
ragens B3, B4 e Vargem Gran-
de), Karina Rapucci, explicou 
que não é possível precisar 
uma data para que as pessoas 

Vale. Eles acusaram a empre-
sa de se omitir em relação 
aos problemas enfrentados.

A incerteza quanto à reto-
mada da rotina persiste desde 
o dia 16 de fevereiro, quando a 
mineradora acionou a sirene de 
alerta e removeu essa parcela 
da população, na região conhe-

Na quartafeira (13), a comis-
são foi a Nova Lima (RMBH) 
ouvir representantes dos 305 
moradores do município que 
foram retirados de suas ca-
sas, no distrito de São Sebas-
tião das Águas Claras, há qua-
se um mês, devido a medidas 
de segurança adotadas pela 
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Marielle Franco I
O marco de um ano do assas-
sinato da vereadora Marielle 
Franco, no Rio de Janeiro, foi 
o tema tratado pela deputa-
da Andréia de Jesus (Psol) 
na tribuna do Plenário. Ela 
disse ser inadmissível que, 
após tanto tempo, o crime 
não tenha sido solucionado. 
“Não é suficiente chegar a 
quem atirou. É preciso che-

gar aos mandantes”, cobrou. 
A deputada rememorou a 
trajetória da vereadora as-
sassinada, uma militante da 
luta contra a discriminação 
de gênero e racial, contra a 
desigualdade e a violência. 
“Os projetos de Marielle 
dialogam com esse tripé: ser 
mulher, ser negra, ser forte”, 
declarou. Andréia de Jesus 
disse ser, ela mesma, fruto 

da mesma luta travada pela 
vereadora, com  trajetórias 
semelhantes em vários pon-
tos. “Ela despertou para 
a política ao ingressar no 
prévestibular comunitário, 
como eu fiz; foi mãe aos 19 
anos, como eu fui”, disse. Ela 
encerrou seu pronunciamen-
to prevendo que outros mili-
tantes seguirão o exemplo da 
vereadora assassinada.

Marielle Franco II
A deputada Ana Paula Siquei-
ra (Rede) também prestou 
homenagem à vereadora Ma-
rielle Franco, assassinada em 
14 de março de 2018 no Rio 
de Janeiro. “A morte dela tem 
a ver com a questão da repre-
sentatividade da mulher, foi 
um crime contra tudo e con-
tra todos que ela representa. 
É um momento de luto, mas 

também de luta”, declarou. A 
deputada também manifes-
tou solidariedade às famílias 
das vítimas do massacre em 
uma escola pública no mu-
nicípio de Suzano (SP), na 
quartafeira (13). Ana Paula 
Siqueira ainda parabenizou 
a instalação da CPI da Barra-
gem de Brumadinho e se ma-
nifestou contra a autorização 
para mineração na Serra da 

Piedade, nas imediações da 
Capital. A deputada conside-
rou contraditória e censurá-
vel que essa autorização te-
nha ocorrido, mesmo após a 
tragédia em Brumadinho. Em 
aparte, a deputada Leninha 
(PT) e o deputado Coronel 
Sandro (PSL) lamentaram o 
assassinato de Marielle Fran-
co e cobraram a elucidação 
do crime.

Regimes especiais
O deputado Elismar Prado 
(Pros) afirmou que, segun-
do dados do Sinffazfisco e 
do Sindifisco, sindicatos que 
representam os fiscais pú-
blicos, existem mais de 4 mil 
regimes especiais de tribu-
tação em Minas Gerais, que 
oferecem benefícios fiscais 
a empresas. Isso gera uma 
redução média, anual, de R$ 

10 bilhões na arrecadação, de 
acordo com informações do 
deputado. “Precisamos saber 
qual a justificativa para isso. 
O povo pobre tem algum re-
gime especial de tributação?” 
questionou. Elismar Prado 
também lamentou o papel 
exercido pelas agências re-
guladoras, que, segundo ele, 
são focos de tráfico de in-
fluência. Ele lembrou a CPI 

da Energia Elétrica, do Con-
gresso Nacional, que revelou 
uma cobrança irregular de  
R$ 9 bilhões das distribuido-
ras de energia aos consumi-
dores de todo o País. “Essa 
dívida é de 2009 e, até hoje, 
não foi paga”, criticou. Em 
apartes, os deputados Sar-
gento Rodrigues (PTB) e Bar-
tô (Novo) endossaram as crí-
ticas às agências reguladoras.

Repressão
O deputado Betão (PT) pro-
meteu providências, na Co-
missão de Direitos Humanos, 
para esclarecer episódio de 
repressão a mulheres que 
se manifestaram contra a 
mineradora Vale, ontem, no 
município de Sarzedo (Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte). O caso foi relata-
do em aparte pela deputada 

Beatriz Cerqueira (PT), que 
informou que cerca de dez 
pessoas precisaram de aten-
dimento médico em razão 
da “violência desproporcio-
nal” da Polícia Militar contra 
as cerca de 400 pessoas que 
interditaram uma ferrovia de 
propriedade da Vale. “Que-
rem que essas pessoas fi-
quem caladas. Elas têm o di-
reito de protestar”, afirmou 

Beatriz Cerqueira. O deputa-
do Betão também defendeu 
a aprovação de um projeto 
de lei de sua autoria que de-
termina a instalação de ba-
nheiros adaptados ao uso de 
pessoas que utilizam bolsas 
de colostomia, em locais de 
grande fluxo de pessoas. Por 
fim, também prestou home-
nagens a Marielle Franco e às 
vítimas de Suzano (SP).

Armas
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) também lamen-
tou o massacre ocorrido na 
escola pública de Suzano 
(SP), criticando aqueles que 
defenderam o uso de armas 
por professores, sob o argu-
mento de que isso evitaria 
outros crimes. “Não venham 
com essa balela de que, se 
houvesse porte de arma, não 

ocorreria isso”, indignouse. 
Para o deputado, não se pode 
transformar a questão da au-
torização para porte de ar-
mas em uma polêmica entre 
esquerda e direita. O depu-
tado também homenageou 
Marielle Franco e protestou 
contra a situação de pes
soas públicas que tiveram de 
deixar o Brasil por causa de 
ameaças de morte, tais como 

o exdeputado federal Jean 
Wyllys e a filósofa Márcia Ti-
buri. Em aparte, o deputado 
Coronel Sandro criticou ten-
tativas de se associar o crime 
contra Marielle ao presidente 
Jair Bolsonaro. Já o deputado 
João Leite (PSDB) disse que 
a falta de policiamento nas 
fronteiras é a grande causa 
da proliferação de armas irre-
gulares no Brasil.Fo
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ACONTECE HOJE
8 horas

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

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, o fechamento de localidades e agências utilizadas pelos 
eletricitários da Cemig no interior do Estado. Requerimento: deputada 
Beatriz Cerqueira

10h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Belo Horizonte) 

– fazer uma pesquisa com os cidadãos sobre como estão as atividades 
desempenhadas pelos bancos. Requerimento: deputado Bartô

13 horas
• Palestra de Carlos Eduardo Gabas, exministro da Previdência Social (Au-

ditório José Alencar) – cessão de espaço
14 horas

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

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Jovens no mercado de trabalho
 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 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Jovens no mercado de trabalho
 9h Compactos de comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo
 12h Memória e Poder – escritora e poeta Conceição Evaristo
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 15h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 12/3 
 16h Plenário (reprise)– Reunião Ordinária de 13/3 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Assembleia Notícia (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Duo Anima Vox e Duo Vanucci Vicens
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Pacote Anticrime
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Violência contra a mulher
 23h30 Zás – espetáculo Ao seu dispor: cantor Cliver Honorato

•	programação	sujeita	a	alterações
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PLENÁRIO

ALMG cria duas comissões extraordinárias

Criação das comissões foi anunciada na Reunião Ordinária de Plenário

Luiz Santana

Campos (PT). Os suplentes 
serão os deputados Roberto 
Andrade (PSB), Bosco (Avan-
te), Raul Belém (PSC), Celinho 
Sintrocel (PCdoB) e a deputa-
da Ione Pinheiro (DEM).

Já a Comissão Extraordi-
nária das Energias Renováveis 
e dos Recursos Hídricos terá 
as seguintes atribuições: rea-
lizar estudos e debates sobre 
a situação da produção e do 
consumo de energia de fontes 
renováveis no Estado; discutir 
políticas públicas que visem 
ao aumento da participação 
de fontes de energia renová-
vel alternativa à hidrelétrica; 
e debater as políticas públi-
cas destinadas à promoção 
do uso racional e sustentável, 
da proteção e da conserva-
ção dos recursos hídricos. 
Os integrantes dessa comissão 
ainda não foram designados.

que também atuou, em cará-
ter extraordinário, na última 
legislatura, terá as seguintes 
atribuições: fomentar debates 
sobre as potencialidades do 
transporte ferroviário de car-
gas e de passageiros; discutir 
as possibilidades de investi-
mento em ferrovias mineiras, 
bem como seus impactos; am-
pliar a discussão em torno da 
renovação das concessões fer-
roviárias e suas contrapartidas 
necessárias; promover ações 
que visem à recuperação e à 
ampliação da malha ferrovi-
ária do Estado; e combater o 
descaso com o patrimônio fer-
roviário de caráter histórico.

Serão membros efetivos 
da comissão os deputados 
João Leite (PSDB), Gustavo 
Mitre (PSC), Coronel Henri-
que (PSL) e Glaycon Franco 
(PV) e a deputada Marília 

vigência de um ano e seu fun-
cionamento poderá ser prorro-
gado por igual período. Ambas 
deverão realizar atividades em 
conjunto com as comissões 
permanentes com as quais ti-
ver interseção temática, nos 
casos em que isso couber.

A Comissão PróFerrovias, 

Por meio de decisões da Mesa 
da Assembleia, foi anunciada 
ontem, no Plenário, a criação 
das Comissão Extraordinária 
PróFerrovias Mineiras e da 
Comissão Extraordinária das 
Energias Renováveis e dos 
Recursos Hídricos.

As duas comissões terão 


