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Comissão de Direitos Humanos discute
protestos populares em Belo Horizonte

A Comissão de Direitos 
Humanos discutiu ontem 
questões relativas à série de 
protestos populares que têm 
ocorrido em Belo Horizonte e 
em outras cidades brasileiras. 
Entre outras coisas, os depu-
tados debateram a ação da 
Polícia Militar, a liminar obtida 
pelo Governo do Estado para 
proibir manifestações e a soli-
citação de auxílio da Força de 
Segurança Nacional. A comis-
são recebeu, ainda, denúncias 
de violação dos direitos dos 
manifestantes. Uma nova reu-
nião foi agendada para hoje, 
às 11 horas, no Auditório, pa-
ra aprovação de requerimen-
tos sobre o tema.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
disse que essas manifesta-
ções são resultado de uma in-
satisfação global e de um pro-
cesso profundo de exclusão 
social e redução de políticas 
públicas. O parlamentar afir-
mou ainda que existem ações 
de vandalismo que buscam 
desqualificar o movimento e 
criticou a violência. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) questionou a limi-
nar, obtida pelo Governo do 
Estado na semana passada, 
que proíbe determinadas 
manifestações durante a Co-
pa das Confederações. Na 

opinião dele, a decisão do 
Tribunal de Justiça é incons-
titucional. Correia também 
criticou a violência durante 
as manifestações e a solicita-
ção do Governo do Estado de 
auxílio da Força de Segurança 
Nacional. “Precisamos abrir 
um canal de diálogo. Enquan-
to continuar a proibição dos 
manifestos e a solicitação de 
mais força de retenção, isso 
vai continuar”, disse.

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) manifestou 
apoio ao movimento, que, na 
sua avaliação, é pacífico e lu-
ta por questões justas. O par-
lamentar argumentou ainda 
que a ordem para que os ma-

nifestantes não chegassem 
até o Mineirão, durante o 
jogo Taiti e Nigéria, na segun-
da-feira (17), não partiu dos 
policiais, mas do governo. 

Diversos representantes 
de entidades se posicionaram 
com relação às manifesta-
ções. O advogado das Briga-
das Populares, Joviano Maia, 
questionou a solicitação de 
auxílio da Força Nacional. “Mi-
litarizar ainda mais o conflito 
é completamente desneces-
sário para manifestações que 
são pacíficas”, afirmou ele.

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores de 
Minas Gerais (CUT-MG), Bea-
triz Cerqueira, disse que poli-
ciais descaracterizados entram 
nos protestos e assumem o 
papel de manifestantes. 

O ouvidor de Polícia Ro-
drigo Xavier da Silva disse 
que a Ouvidoria tem acom-
panhado os acontecimentos 
e trabalha para evitar eventu-
ais excessos dos policiais.
Comissão da Verdade – A 
Comissão de Direitos Huma-
nos deu ontem parecer de 2º 
turno favorável ao Projeto de 
Lei 3.296/12, que cria, no âm-
bito do Estado, a Comissão 
da Verdade, a fim de apurar 
crimes cometidos durante a 
ditadura militar. Com isso, a 
matéria está pronta para vol-
tar a Plenário.

Betim debate mobilidade urbana na RMBH
A Assembleia Legislativa 

realiza hoje e amanhã, em 
Betim, o Encontro da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, que integra o fórum 
técnico Mobilidade Urbana 
– Construindo Cidades Inte-
ligentes. O objetivo é sen-
sibilizar o poder público e a 
sociedade em torno de so-

luções para os problemas de 
ocupação e deslocamento 
no meio urbano.

A programação do en-
contro, que ocorre no Audi-
tório da PUC Minas em Betim 
(Rua do Rosário, 1.081 – Bair-
ro Angola), tem início às 8h30 
e prossegue até o final da tar-
de nos dois dias.

Essa etapa, que conta com 
painéis, debates, grupos de 
trabalho e plenária final, ante-
cede o evento principal, que 
vai abordar o mesmo assunto 
e será realizado no segundo se-
mestre, no Plenário da ALMG, 
em Belo Horizonte. A Região 
Metropolitana do Vale do Aço 
(RMVA) também recebeu even-

to semelhante, nos dias 17 e 18 
desta semana, em Timóteo. 

De forma a ampliar a par-
ticipação do cidadão no fórum 
técnico, a Assembleia colocou 
à disposição da população 
uma consulta pública por 
meio de seu Portal na internet 
(almg.gov.br.). A consulta está 
aberta até 30 de junho.

 Guilherme Bergamini

 Deputados apoiaram as manifestações e ouviram críticas à ação da Polícia Militar
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Municípios do Vale do Aço temem perda 
de autonomia com gestão metropolitana

Uma possível redução da 
autonomia dos municípios 
da Região Metropolitana do 
Vale do Aço (RMVA). Essa foi 
a principal preocupação de-
monstrada por participantes 
de audiência pública da Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização, realizada on-
tem, em Ipatinga, em relação 
à possibilidade de aprovação 
sem alterações do Projeto de 
Lei 3.078/12, do governador. A 
reunião foi requerida pelo de-
putado Paulo Lamac (PT) com 
a finalidade de discutir a ges-
tão unificada do solo metropo-
litano, prevista na matéria. 

“Essa área em que uma 
cidade se mistura com a ou-
tra traz problemas comuns 
aos municípios, e as soluções 
também precisam ser com-
partilhadas. É o que propõe 
o projeto de lei em questão. 
Tudo que inova traz pontos 
positivos e negativos”, disse 
Lamac. Ele concordou com a 
necessidade de mais discus-
são sobre a possível redução 
da autonomia das cidades.

Para o deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB), 
o projeto de lei reflete uma 
necessidade real, mas pre-

cisa ser adequado de forma 
a garantir que os processos 
decisórios sejam descentrali-
zados, com participação das 
prefeituras.

“Temos que discutir ago-
ra todas as questões, se o 
projeto não vai tirar a auto-
nomia das cidades, porque, 
depois de aprovado, o que 
resta é cumprir a lei”, consi-
derou a prefeita de Ipatinga, 
Cecília Ferramenta.

O prefeito de Timóteo, 
Keisson Drumond, manifes-
tou preocupação com a com-
posição do Conselho Delibe-

rativo de Desenvolvimento 
Metropolitano. 

A prefeita de Coronel 
Fabriciano, Rosângela Men-
des Alves, concordou com 
as colocações de Drumond. 
Para o prefeito de Santana 
do Paraíso, Antônio Afonso 
Duarte, o Estado errou ao 
elaborar o PL 3.078/12 sem 
maior participação dos mu-
nicípios que integram a re-
gião metropolitana.

O diretor de Regulação 
da Agência de Desenvolvi-
mento da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, San-

dro Veríssimo, destacou que 
não é mais possível fugir da 
questão metropolitana. Se-
gundo ele, o projeto preten-
de organizar o uso do terri-
tório comum, uma vez que a 
implantação de políticas iso-
ladas tem demonstrado não 
ser suficiente.

O deputado Paulo Lamac 
anunciou que será apresen-
tado requerimento para que 
seja encaminhado ao presi-
dente da ALMG pedido de 
suspensão da tramitação do 
PL 3.078/12, até que haja am-
plo debate nos municípios.

Programa federal que incentiva cultura
nas escolas vai estender inscrições

O prazo de inscrição de 
estabelecimentos de ensino 
no programa do Governo Fe-
deral Mais Cultura nas Escolas 
será estendido até a primeira 
semana de agosto. A data an-
terior era o próximo dia 30. O 
anúncio foi feito ontem pela 
representante do Ministério 
da Cultura Carla Dozzi, durante 
audiência pública em Uberlân-
dia (Triângulo). A reunião, rea-
lizada pela Comissão de Cultu-
ra, teve como objetivo debater 
com educadores a participa-
ção das escolas estaduais no 
programa, a requerimento do 
deputado Elismar Prado (PT). 

O parlamentar desta-
cou que a comissão viaja por 
municípios de todo o Estado 
e que o resultado desse tra-
balho tem sido visível, com o 
aumento da criação de con-
selhos de política cultural em 
diferentes cidades e também 
da adesão ao Sistema Nacio-
nal de Cultura. “Essa adesão 
possibilitará o recebimento 
de recursos do Fundo Nacio-
nal de Cultura e abrirá a pos-
sibilidade para que uma série 
de atividades seja realizadas 
na cidades”, declarou.

Carla Dozzi explicou que 
o programa Mais Cultura nas 

Escolas incentiva os estudan-
tes a produzir arte em diver-
sas áreas. Em 2013 serão in-
vestidos R$ 100 milhões para 
financiar 5 mil projetos. Cada 
um dos contemplados vai dis-
por de valores entre R$ 20 
mil e R$ 22 mil. 

O programa Escola em 
Tempo Integral, do Governo 
do Estado, e o funcionamen-
to de outro programa do 
Governo Federal, Mais Edu-
cação, também foram abor-
dados na reunião.
Manifestações – Durante a 
audiência pública, alunos da 
Escola Estadual Américo Re-

né Gianetti, onde ocorreu a 
reunião, fizeram uma mani-
festação pacífica, segurando 
cartazes de solidariedade 
ao movimento que pede a 
suspensão do aumento da 
passagem de ônibus em São 
Paulo. Eles também apoia-
ram a greve dos professores 
em Uberlândia. 

O deputado Elismar Pra-
do destacou que apoia o 
movimento de São Paulo e 
considera todas as manifes-
tações populares legítimas. 
“A juventude, acusada de 
apática, está mostrando que 
não é”, declarou.

Rossana Magri

Comissão de Assuntos Municipais discutiu possíveis efeitos de projeto de lei do governador
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Reunião Ordinária (14 horas)

PL 4.103/13
Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor do 
Tribunal de Justiça. Discussão em turno único

PL 4.041/13
Do governador. Autoriza o Executivo a contratar empréstimo com o 
Citibank e o Deutsche Bank. Discussão em 2º turno (urgência)

PRE’s 4.145 a 4.162, 4.164 e 4.173 a 4.176/13
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ratificam con-
vênios sobre o ICMS celebrados no âmbito do Confaz. Discussões em 
turno único

PL 1.100/11
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Dispõe sobre a reserva de vagas 
para egressos do sistema socioeducativo na administração pública. 
Discussão em 2º turno

Deputados cobram políticas integradas
e investimento em prevenção à dengue

Deputados que participa-
ram de audiência da Comissão 
de Saúde sobre o aumento da 
incidência de dengue em Mi-
nas Gerais cobraram ontem 
mais investimentos dos Go-
vernos Federal e do Estado em 
pesquisa e prevenção, além de 
políticas integradas. Na reu-
nião, o secretário estadual de 
Saúde, Antônio Jorge de Souza 
Marques, disse que Minas é o 
terceiro estado do País em in-
cidência de dengue. De acordo 
com ele, a doença é a maior 
pandemia do mundo, tendo 
em vista que está em mais de 
150 países e acomete o Brasil 
há mais de duas décadas. Ele 
destacou que a eficácia na er-
radicação da dengue passa pe-
la descoberta de uma vacina, 
o que considerou improvável 
nos próximos cinco anos. 

O secretário declarou, no 
entanto, que houve uma redu-
ção de 75% nos casos em rela-
ção aos últimos dois anos, mas 
que, em 2014, a situação deve-
rá merecer atenção especial da 
pasta. “Até este mês de junho, 
foram identificados 170 mil ca-
sos e 86 mortes. A incidência 
maior seu deu pela introdução 
do tipo 4 da doença, que atin-
giu uma população ainda não 
imunizada”, lamentou.

Outro problema no com-
bate à doença, segundo Mar-
ques, foi a mudança dos ges-
tores municipais, por causa 
das eleições do ano passado. 
Segundo ele, diversas equi-
pes de saúde foram desmobi-
lizadas, o que estagnou ações 
de prevenção. 
Divergência – O representan-
te do Ministério da Saúde, 
Rodrigo Fabiano do Carmo, 

apresentou dados divergen-
tes dos apresentados pelo 
Estado. Os números do Go-
verno Federal colocam Minas 
Gerais na liderança dos casos 
de dengue no Brasil, este 
ano. Para ele, a ações contra 
a doença são complexas e 
caras e, ao fazer um balanço 
da realidade da epidemia no 
País, destacou a importância 
de novos investimentos na ca-
pacitação dos profissionais. 
“Este ano, são cerca de 1,3 
milhão de casos e 322 mor-
tes no País. Ainda teremos 
transmissão ao longo do ano, 
mas foram investidos mais de 
R$ 170 milhões em ações de 
prevenção e assistência, sen-
do R$ 18 milhões somente 
em Minas Gerais”, anunciou.

O representante da Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, Fabiano Pimen-
ta, afirmou quer a prefeitura 
trabalha sistematicamente no 
controle da doença desde 1996. 

O coordenador do Sindi-
cato dos Profissionais da Saú-
de de Minas, Renato Barros, 

reclamou ações mais efetivas 
do Estado. “O estrangula-
mento está na atenção bá-
sica à saúde, que precisa ser 
estruturada. Infelizmente, há 
uma ausência total do Estado 
neste processo”, disse.
Pesquisas – O deputado Dou-
tor Wilson Batista (PSD) e a 
deputada Luzia Ferreira (PPS) 
defenderam que a erradica-
ção da dengue passa por in-
vestimentos maiores em pes-
quisas. Para eles, o combate 
ao mosquito é importante, 
mas não é definitivo.

O deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT) disse acredi-
tar que a dengue não é mais 
sazonal, mas contínua. Para 
isso, ele entende que são ne-
cessários investimentos em 
ações integradas de saúde e 
educação para que seja criada 
uma nova cultura de preven-
ção. Sobre esse comentário 
do parlamentar, o deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) afir-
mou que a Secretaria de Esta-
do da Educação já conta com 
programas nesse sentido.

Os deputados Carlos Mos-
coni (PSDB) e Carlos Pimenta 
(PDT) defenderam políticas e 
ações integradas da União, dos 
estados e dos municípios, para 
que haja uma real redução dos 
casos. Para Mosconi, é preci-
so que seja pensada uma lei 
de responsabilidade sanitária, 
que obrigue o governo a inves-
tir de forma pesada em sanea-
mento básico. 

A deputada Maria Tereza 
Lara (PT) pediu aos represen-
tantes da Secretaria de Estado 
de Saúde e do Ministério da 
Saúde que intervenham em 
favor da cidade de Betim, que, 
segundo ela, é a sétima em to-
do o País em casos de dengue. 
Crack – A Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas apro-
vou ontem requerimento de 
audiência pública em Pedro 
Leopoldo (Região Central) pa-
ra colher informações sobre o 
uso indevido de álcool e outras 
drogas, em especial o crack. A 
reunião foi solicitada pelo de-
putado Célio Moreira (PSDB).

Willian Dias

 Parlamentares acompanharam apresentação de secretário, em reunião da Comissão de Saúde
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 0h Palestra (continuação) – Gestão de processos, de compe-
tência e desempenho na administração pública, com Cláu-
dio Medeiros

 1h Panorama – Duplicação da BR-381 
 1h30 Parlamento Brasil 
 2h Curso Vereadores – Acompanhamento e fiscalização de políticas 

públicas, com  Cláudia Botrel 
 3h Palestra – A representação de interesse no Parlamento, com 

Manoel Santos
 5h30 Estado de Direito – Programa da Associação Mineira do Ministé-

rio Público (PEC 37)
 6h Brasil Eleitor
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder (Filósofo Renato Janine Ribeiro)
 7h30 Geração – Beatlemania 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Um olhar sobre as drogas
 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 
 12h Assembleia Debate – Políticas públicas para os idosos

 13h Mundo Político
13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder (Filósofo Renato Janine Ribeiro)
 19h Panorama – Um olhar sobre as drogas
19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
19h55 Trabalho de Base
 20h Compacto Pinga-Fogo
20h15 Minas é Muitas – Buritizeiro 
 21h Sala de Imprensa (inédito) – Manifestantes nas ruas 
 22h Repórter Assembleia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas so-

bre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 

8h30 às 18 horas
• Fórum técnico Mobilidade Urbana – Construindo Cidades Inteligentes / 

Encontro da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Betim)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Educacional Roberto Porto, 
de João Monlevade

10 horas
• Comissão do Trabalho (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

3.704/13(1º turno), do deputado Cabo Júlio, que dispõe sobre a afixação 
de cartazes nas casas lotéricas com informações sobre a proibição da 
venda de bilhetes a crianças e adolescentes

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Juiz de Fora) – visita à ArcelorMittal para 

verificar o cumprimento da lei que dispõe sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

• Comissão de Educação (Leopoldina) – debater, com a presença de convi-
dados, a transformação do Cefet-MG em universidade tecnológica. Re-
querimento: deputado Bosco

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

PL 1.691/11
Do deputado Paulo Guedes. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Bra-
sília de Minas. Discussão em 2º turno

PL 2.862/12
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Estre-
la do Indaiá. Discussão em 2º turno

PL 3.084/12
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Bom 
Jardim de Minas. Discussão em 2º turno

PL 3.122/12
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a São Gonçalo do Sapucaí. Discussão em 2º turno

PL 3.271/12
Do deputado Sargento Rodrigues. Torna obrigatória a notificação aos 
órgãos de segurança pública do ingresso na rede de saúde de pessoa 
ferida com arma. Discussão em 2º turno

PL 3.296/12
Da deputada Liza Prado. Cria no âmbito do Estado a Comissão da Ver-
dade. Discussão em 2º turno

PL 3.316/12
Do deputado Zé Maia. Autoriza o Executivo a doar trecho a Pedra do 
Anta. Discussão em 2º turno

PL 3.587/12
Do procurador-geral de Justiça. Cria cargos no Ministério Público. Dis-
cussão em 2º turno

PL 3.625/12
Do governador. Institui a política de incentivo aos atletas e técnicos. 
Discussão em 2º turno

PL 2.680/12
Do deputado Bosco. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Araxá. Dis-
cussão em 1º turno 

PL 3.124/12
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Je-
suânia. Discussão em 1º turno

PL 3.131/12
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a Martins Soares. Discussão em 1º turno

PL 3.466/12
Do deputado José Henrique. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Santo Antônio do Grama. Discussão em 1º turno

PL 3.590/12
Do deputado Dinis Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Santa Cruz do Escalvado. Discussão em 1º turno

PL 3.681/12
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel a 
Ouro Fino. Discussão em 1º turno 


