
26 DE ABRIL DE 2016 – TERÇA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.846

Deputados cobram centro de internação
também da polícia que, em 
alguns casos, é omissa. Ele 
também denunciou o roubo 
de gado no interior do Estado.
Requerimentos – Durante 
a audiência, os deputados 
aprovaram diversos requeri-
mentos, para dar encaminha-
mento às questões discutidas 
na reunião.

tado retirou cerca de R$ 100 
milhões do custeio da PM em 
2015, e o investimento na 
Polícia Civil passou de R$ 33 
milhões, em 2014, para R$ 4 
milhões, em 2015. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes ponderou que a 
culpa da criminalidade não 
é apenas do governo, mas 

pulação nos crimes cometidos 
na região. “Mas não é apenas o 
recolhimento desses menores 
que vai solucionar o problema. 
Precisamos de ações preventi-
vas”, salientou Cássio Soares.

O deputado Sargento 
Rodrigues criticou o que cha-
mou de “sucateamento” das 
polícias. Segundo ele, o Es-

Para o deputado Emidinho 
Madeira, a falta de segurança 
na sociedade é um problema 
mundial. Ao abordar a relação 
dos jovens com o crime, tanto 
ele quanto o deputado Cássio 
Soares apoiaram a construção 
de uma casa do menor em 
Guaxupé, tendo em vista a par-
ticipação desse estrato da po-

ríodo de 2016 com o mesmo 
de 2015, houve um cresci-
mento de 196% no índice de 
criminalidade do município, 
de acordo com o comandante 
da 20ª Companhia da PM, 
sediada em São Sebastião do 
Paraíso, Gilson de Oliveira. A 
maioria dos crimes refere-se 
a roubos, que ocorrem prin-
cipalmente no comércio. Se-
gundo o comandante, 60% 
dos menores infratores de 
Guaxupé estão envolvidos 
com o tráfico de drogas. 

a redução da maioridade penal 
e da idade mínima para o tra-
balho do menor: dos atuais 16 
para os 14 anos. 
Índices de criminalidade – Se-
gundo o prefeito de Guaxupé, 
Jarbas Corrêa Filho, até outubro 
de 2014 os índices de crimina-
lidade eram baixos na cidade. 
“De uma hora para outra, tudo 
mudou”, afirmou. Para comba-
ter a violência crescente, ele 
reivindicou o aumento do efeti-
vo policial na região.

Comparando o atual pe-

do Foro da comarca, João Ba-
tista Mendes Filho. Ele sugeriu 
que parlamentares façam um 
projeto de lei nesse sentido. Os 
deputados Sargento Rodrigues 
(PDT), Antônio Carlos Arantes, 
Emidinho Madeira (PSB) e Cás-
sio Soares (PSD) salientaram 
que a sugestão será acatada. 

Para Thales Cerqueira, pro-
motor de Justiça de Guaxupé, 
além de um centro para meno-
res, seria ideal aumentar para 
oito anos o período de inter-
nação. Ele também defendeu 

A crescente participação de 
crianças e adolescentes em atos 
infracionais e a necessidade de 
criação de um centro regional 
de internação foram discutidas 
por participantes de audiên-
cia da Comissão de Segurança 
Pública realizada ontem, em 
Guaxupé (Sul de Minas), com o 
objetivo de abordar a violência 
local. A reunião atendeu a re-
querimento do deputado Antô-
nio Carlos Arantes (PSDB).

De acordo com o juiz da 
Vara da Infância e Juventude 
da comarca de Guaxupé, Mil-
ton Furquim, a polícia local es-
tá desmotivada, uma vez que, 
depois de prender adolescen-
tes, é obrigada a soltá-los.

Para Furquim, a legisla-
ção brasileira protege o jo-
vem infrator. Nesse sentido, 
ele defendeu a redução da 
maioridade penal.

 “Como não temos centros 
de internação, podemos man-
ter os adolescentes apenas 
por cinco dias em delegacias”, 
destacou. Para solucionar o 
problema, ele defendeu a cria-
ção de um centro regional de 
internação para menores que 
cometam crimes graves e que 
atenda os municípios vizinhos.

A regionalização no pro-
cesso de construção de casas 
para menores infratores tam-
bém foi defendida pelo diretor 

Crescente participação de menores em
crimes preocupa a população de Guaxupé

Raíla Melo 

O aumento da violência no município foi tema de audiência da Comissão de Segurança Pública
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Defesa da democracia marca solenidade
de entrega da Medalha da Inconfidência

voto popular, única fonte de 
legitimidade e principal pilar 
de um governo verdadeira-
mente democrático”, afirmou.

Além do presidente da 
ALMG e dos dois parlamen-
tares agraciados, o Legisla-
tivo mineiro foi represen-
tado na cerimônia pelos 
deputados Rogério Correia, 
Ulysses Gomes e Cristia-
no Silveira, os três do PT, e  
Geraldo Pimenta (PCdoB).

desistem”, declarou Mujica.
O governador Fernando 

Pimentel também concentrou 
o seu discurso na importância 
e no valor da democracia. “A 
data de hoje é um símbolo da 
emancipação política do Bra-
sil, pois marca um movimento 
do qual nasceu o sonho de um 
país livre. O nome contempo-
râneo da liberdade é demo-
cracia, regime no qual nada é 
maior do que a supremacia do 

Para ele, os ideais dos 
inconfidentes, de liberdade 
e igualdade, fazem parte de 
uma batalha eterna, que pode 
sofrer reveses e retrocessos, 
sendo essencial ter coragem 
para recomeçar sempre que 
necessário. “A democracia 
nunca triunfa completamente, 
visto que é feita por seres hu-
manos. Mas também jamais 
será totalmente derrotada. 
Derrotados são aqueles que 

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), participou, na última 
quinta-feira (21), da cerimô-
nia de entrega da Medalha da 
Inconfidência, em Ouro Preto 
(Região Central do Estado). A 
comenda é concedida, anual-
mente, na data de celebração 
do Dia de Tiradentes, a au-
toridades e cidadãos que se 
destacam em suas áreas, con-
tribuindo para o progresso e 
o bem-estar da sociedade.

Neste ano, foram 148 ho-
menageados, entre os quais a 
deputada Cristina Correia (PT) 
e o deputado Professor Neival-
do (PT), ambos contemplados 
com a Medalha de Honra da 
Inconfidência. Os dois parla-
mentares ressaltaram a impor-
tância de receber essa honraria 
em data tão simbólica para as 
conquistas relacionadas à liber-
dade no Brasil, sobretudo nes-
te momento em que o País en-
frenta uma crise política que, 
no entender dos dois deputa-
dos, pode abalar a democracia.

O mais alto grau da dis-
tinção, o Grande Colar, foi 
entregue a José Mujica, ex-
-presidente do Uruguai. Ora-
dor oficial do evento, Muji-
ca, ovacionado pelo público, 
destacou que, naquele mo-
mento, sentia-se brasileiro. 

Sarah Torres 

Presidente recebe medalha da AGE
demonstrando em sua gestão.

Adalclever Lopes agrade-
ceu a homenagem e afirmou 
que a ponderação é um refle-
xo do atual momento da As-
sembleia Legislativa. Segundo 
ele, apesar da crise política e 
econômica que o País enfren-
ta, o Parlamento vem conse-
guindo manter um excelente 
relacionamento com os ór-
gãos e instituições do Estado.

Também participaram da 
solenidade os deputados Dur-
val Ângelo (PT), Lafayette de 
Andrada (PSD) e Agostinho 
Patrus Filho (PV).

Em solenidade realizada on-
tem no Salão Nobre, o pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), foi 
agraciado com a Medalha do 
Mérito da Advocacia-Geral do 
Estado. A medalha é concedi-
da, anualmente, a no máximo 
três autoridades ou a repre-
sentantes do Poder Judiciário. 

Na oportunidade, o advo-
gado-geral do Estado, Onofre 
Alves Batista Júnior, destacou 
que a decisão de agraciar com 
a medalha o presidente da 
Assembleia se deu pela pos-
tura equilibrada que ele vem 

SOLENIDADE

Clarissa Barçante 

Presidente da ALMG participou da entrega da medalha, a comenda mais importante do Estado
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.019/15

Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar  
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar  
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 2.046/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.049/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar  
trecho de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que  
especifica. Discussão em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-
fica a doá-lo à Uemg. Discussão em 2º turno

 

tilhada do sistema público de 
comunicação.

A abertura do ciclo de de-
bates está prevista para o dia 12 
de maio, às 18 horas. Em segui-
da, serão realizados painéis e 
debates. Já no segundo dia do 
evento, os participantes conta-
rão com atividades práticas, co-
mo a elaboração de propostas e 
a participação em oficinas.

cidadania e os desafios pos-
tos pela transição do sistema 
analógico para o digital.

O evento busca, ainda, 
estabelecer parâmetros de 
planejamento, implementa-
ção, avaliação e monitora-
mento de políticas públicas 
de comunicação social que 
viabilizem e valorizem a or-
ganização em rede compar-

ALMG ou presencialmente 
no Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC), até o dia 
12 de maio, ao meio-dia. O 
objetivo do ciclo é avaliar e 
fomentar a construção de 
uma estrutura de rede públi-
ca de comunicação no Esta-
do, abordando questões co-
mo financiamento, outorga, 
implantação dos canais de 

Estão abertas, desde a última 
quarta-feira (20), as inscri-
ções para o ciclo de debates 
Desafios da Comunicação 
Pública em Rede: Políticas 
Públicas, Participação Popu-
lar e Direito à Comunicação, 
promovido pela Assembleia 
em parceria com empresas 
do setor e entidades da so-
ciedade civil. O evento, que 
contará com exposições, 
workshops e grupos de traba-
lho, será realizado nos dias 12 
e 13 de maio.

As inscrições poderão 
ser feitas por meio de formu-
lário disponível no Portal da 

Abertas inscrições para ciclo de debates
COMUNICAÇÃO

ALMG divulga relação de espetáculos 
habilitados para ocupar o Teatro

novos carpetes e novo revesti-
mento nas poltronas. Na mes-
ma época, as partes elétricas 
da plateia e da cabine também 
passaram por manutenção.

da do Zás, programa apresen-
tado todas as sextas-feiras, ao 
meio-dia.

Há quatro anos, o Teatro 
passou por reforma, ganhando 

Os aprovados seguem para a 
etapa final, em que serão jul-
gados por uma comissão ava-
liadora. Os seis candidatos não 
habilitados têm até dois dias 
úteis, contados da data de pu-
blicação no Diário do Legislati-
vo, para apresentar recursos. 
O espaço – O Teatro dispõe de 
142 lugares, além de mais três 
espaços para cadeirantes. Os 
equipamentos, a aparelhagem 
de som e a iluminação são de 
primeira qualidade e têm rece-
bido elogios de vários artistas 
que já se apresentaram no lo-
cal, entre eles Flávio Henrique, 
integrante do quarteto Cobra 
Coral, e o cantor Affonsinho, 
que abriu este ano a tempora-

A Assembleia divulgou, no 
Diário do Legislativo da última 
quarta-feira (20), a lista de espe-
táculos habilitados para ocupar 
o Teatro da Assembleia, de abril 
a dezembro de 2016, aos finais 
de semana. Foram recebidas 25 
propostas para os públicos in-
fantil e adulto nas modalidades 
música, artes cênicas e dança. 
Dessas, 19 foram classificadas 
para a próxima etapa, de julga-
mento das propostas.

A etapa de habilitação 
tem caráter eliminatório. Ne-
la, foi verificado se o candida-
to cumpre as exigências do-
cumentais previstas. Também 
foi avaliada a adequação da 
proposta ao espaço do Teatro. 

O Teatro dispõe de 142 lugares e mais três espaços para cadeirantes

Ricardo Barbosa 

TEATRO
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Uberlândia)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a segurança pública nos municípios de Baldim e Jequitibá. 
Requerimento: deputado Douglas Melo

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a instituição de área de preservação permanente nas  
localidades que terminam em declive com inclinação igual ou superior a 
45º. Requerimento: deputado Cássio Soares

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plena-

rinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.402/16 (turno único),  
do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
da Defensoria Pública do Estado

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar proposições da  

comissão
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar  

proposições da comissão
19 horas

• Lançamento de concurso de desenho do Sicoob Cofal (Teatro) – cessão 
de espaço

 0h Memória e Poder – Ator Elvécio Guimarães
 1h Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire (piano)
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Barragens (17/3) – Consequências 

do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco 
 3h55 Pensando em Minas – A viabilidade da coexistência de ações de 

participação  com o exercício da representação parlamentar, com 
Cristiano Ferri 

 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 2 (Heranças 
coloniais) 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate – Entraves para recuperar a BR-040 em Minas

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saúde no trabalho 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – A boa-fé à luz do novo CPC 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 2 (Heranças 
coloniais) 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

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

Assembleia Debate – Entraves para recuperar a BR-040 em Minas
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Saúde no trabalho 
 20h Palestra TRE – Condutas vedadas aos agentes públicos nas 

eleições, com Rodrigo Zílio
 21h Memória e Poder – Ator Elvécio Guimarães
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
• Tampe vasos sanitários pouco utilizados e verifique-os toda semana.
• Deixe os baldes da área de serviço com a boca para baixo. 
• Guarde os pneus em locais cobertos e as garrafas vazias com a boca para baixo. 
• Limpe os ralos e vede-os com uma tela para evitar o surgimento de criadouros.

ORDEM DO DIA (Cont.)
PL 1.099/15

Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destina-
ção dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Discus-
são em 1º turno

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóveis ao município de Itaúna. Discussão em 1º turno

 

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência e 
Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Discussão 
em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da 
destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. 
Discussão em 1º turno


