
18 DE MAIO DE 2016 – QUARTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.861

Moradores podem acionar a Justiça
por iluminação inadequada na Capital

Criticando a ausência de re-
presentantes da Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) em au-
diência sobre a falta de ma-
nutenção na iluminação da 
cidade, Camilo de Almeida, 
defensor público do Estado, 
aconselhou associações de 
moradores a utilizarem o ca-
minho da Justiça caso persis-
ta a precariedade do serviço. 
Segundo relatos apresenta-
dos ontem por moradores à 
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, a 
PBH, mesmo quando aciona-
da para a troca de lâmpadas 
queimadas nos postes públi-
cos, não responde ou pede 
prazos exorbitantes para exe-
cutar o serviço.

O impasse teve início em 
2015, quando a Cemig deixou 
de se responsabilizar pela 
manutenção da iluminação 
pública, seguindo a Resolu-
ção 414, de 2010, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Conforme a resolu-
ção, os municípios brasilei-
ros passaram a ser respon-
sáveis pela administração e 
manutenção do sistema de 
iluminação pública, deixando 
para as concessionárias a res-
ponsabilidade pelo forneci-
mento e pela distribuição da 
energia elétrica. 

A presidente do Movi-
mento Floresta Viva, Elia-
na Kando, destacou que o 
município está deixando de 
prestar um serviço essencial 
também na área de segu-
rança pública. Segundo ela, 
perto do bairro Floresta, o 
Viaduto Santa Tereza e suas 
imediações são um exemplo 
da escuridão reclamada por 
moradores de vários bairros. 
“Uma queixa sobre a falta de 
iluminação do viaduto foi fei-
ta em março, e a prefeitura 

pediu até o meio do ano para 
uma solução”, criticou.

Situações semelhantes 
estariam acontecendo em to-
das as regiões da cidade, de 
acordo com o coordenador 
do Movimento das Associa-
ções de Moradores de Belo 
Horizonte, Fernando Santa-
na.  Ele contou que, recen-
temente, um cidadão teria 
acionado a PBH para recla-
mar de uma fiação arqueada 
na entrada de sua garagem 
e teria sido orientado pelo 

atendente a subir no poste 
para identificar a qual opera-
dora pertencia o fio.
Ação civil – Para o represen-
tante da Defensoria Pública 
do Estado, Camilo de Almeida, 
o ideal é o caminho da conci-
liação. No entanto, ele acon-
selhou moradores e associa-
ções a documentar a falta do 
atendimento da demanda 
para, em caso de não cumpri-
mento do serviço solicitado, 
acionarem a Justiça, por meio 
de uma ação civil pública.

PBH criou taxa para custeio do serviço
O deputado Fred Costa (PEN), 
que solicitou a audiência, en-
dossou possíveis medidas ju-
diciais contra a precariedade 
da iluminação da cidade e 
anunciou que a comissão irá 
sugerir providências, como 
a  proposta de uma repre-
sentação de parlamentares 
e associações ao Ministério 
Público para que a PBH seja 
acionada sobre o assunto.

Fred Costa ainda ponde-
rou que as dificuldades en-
frentadas pelas prefeituras 
mineiras para arcar com os 
custos gerados pela resolu-
ção da Aneel não seriam um 
motivo cabível para a PBH. 
Isso porque, em dezembro 
do ano passado, por meio 
da Lei Municipal 894, foi 
instituída no município a 
Contribuição para Custeio 

dos Serviços de Iluminação 
Pública (CCIP). 
Governo Federal – Durante 
a reunião, também foram 
feitas críticas ao governo 
federal, baseadas na resolu-
ção da Aneel. “Hoje os mu-
nicípios estão com o pires na 
mão e não têm como aten-
der a população com a ilumi-
nação”, pontuou o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

Concordando com o 
colega, o deputado Carlos 
Pimenta (PDT) alertou pa-
ra possíveis propostas de 
aumento da arrecadação 
federal, a ser feita por meio 
da majoração de impostos. 
Em tom crítico, ele afir-
mou que a prefeitura atua 
com agilidade somente em 
casos que se referem à co-
brança de taxas e impostos.

Comissão de Assuntos Municipais discutiu a precariedade do serviço de iluminação em Belo Horizonte

Guilherme Bergamini 
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Secretário anuncia liberação de verba
para reforma de igreja de Januária

O secretário de Estado de 
Cultura, Angelo Oswaldo, 
atendeu uma antiga deman-
da dos moradores de Januá-
ria (Norte de Minas) e comu-
nicou a destinação ao Insti-
tuto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (Iepha-MG) de R$ 1,4 
milhão, para a reforma da 
Igreja do Rosário do Brejo 
do Amparo, patrimônio da 
cidade. O templo, tombado 

pelo Iepha, tem quase 350 
anos, mas seu telhado desa-
bou. “Precisamos fazer algu-
ma coisa para que o resto da 
igreja não desabe também”, 
clamou o prefeito da cidade, 
Manoel Jorge de Castro. 

O anúncio foi feito du-
rante o último encontro 
regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura, 
realizado no campus da Uni-
montes no município. Além 

de anunciar os recursos, o 
secretário teceu considera-
ções sobre a crise política no 
País. “Acreditou-se que de-
fenestrar a chefe da nação 
iria magicamente resolver 
tudo. E isso não era verda-
de. O Ministério da Cultura 
foi suprimido com uma ca-
netada só. Cultura é política 
pública de Estado, não pode 
estar sujeita a caprichos po-
líticos”, comentou.

Angelo Oswaldo ressal-
tou, ainda, mudanças pre-
vistas no plano mineiro para 
fortalecer o Fundo Estadual 
de Cultura. “As empresas pa-
trocinadoras terão que sepa-
rar parte da quantia captada, 
35%, e depositar diretamente 
no fundo”, explicou. 
Riqueza cultural – O deputa-
do Bosco (PTdoB) reforçou a 
importância da cultura para o 
desenvolvimento econômico 
e social. “Esse plano é essen-
cial porque o nosso Estado é 
muito rico culturalmente. A 
cultura gera benefícios para 
toda a sociedade”, salientou.

Já o deputado Wander 
Borges (PSB) frisou que o pla-
no é uma legislação de maior 
durabilidade e que leva em 
consideração o ponto de vis-
ta dos realizadores culturais, 
já que eles são convidados 
a participar diretamente da 
elaboração da lei. “Esse pro-
jeto será votado na ALMG a 
partir da análise que a socie-
dade fizer”, destacou.

Mães querem esclarecer adoções ilegais
Paulo César Marques, de 34 
anos, atualmente usa o nome de 
Paul Roghi e é militar na França. 
Em 1986, com apenas 4 anos, ele 
foi retirado à força de sua mãe, 
Maria Ricardina de Souza, e le-
vado de Santos Dumont (Zona 
da Mata) em um camburão, pa-
ra nunca mais voltar. A história 
de Paulo soma-se à de outras 
dezenas que teriam se passado 
no município e em cidades vizi-
nhas, entre os anos de 1986 e 
1987, período no qual aconte-
ceram adoções ilegais de crian-
ças, até hoje não esclarecidas.

Alguns desses casos foram 
relatados na última segunda- 
-feira (16) à Comissão de Di-
reitos Humanos, em audiência 
pública realizada na cidade. 
Conforme as denúncias, a es-
tratégia usada pelos respon-
sáveis pelo tráfico de crianças 
era tentar desqualificar as fa-
mílias e forçá-las a assinar a 
adoção. Os alvos eram famílias 

pobres, geralmente negras e 
formadas por pais analfabetos.

As informações sobre Pau-
lo César foram apuradas por 
sua irmã, a dona de casa Maria 
Concebida Marques, que ainda 
busca esclarecer o seu despare-
cimento. Ela diz que conseguiu 
mobilizar até a Interpol e, por 
meio da polícia internacional, 
saber o endereço atual dele. 
Maria não teve contato com o 
irmão porque nem ela fala fran-
cês nem ele português. “Não 
sei que história contaram para 
meu irmão”, lamentou.
Medo – O deputado Cristiano 
Silveira (PT) afirmou que rece-
beu denúncias de que pelo me-
nos 91 casos já haviam sido re-
gistrados na região. Há suspeita 
de que até o Ministério Público 
teria participado dos crimes. “É 
o momento de Santos Dumont 
reencontrar a verdade”, salien-
tou. “Não temos como dizer 
quando o caso será encerrado, 

mas garantimos que não será 
esquecido por nós”, assegurou.

Segundo Camila Luna 
Mendes, assessora da procu-
radoria da República, muitas 
vítimas não querem se identi-
ficar ou apresentar acusações 
contra os criminosos. “Elas 
têm medo de sofrerem algum 
tipo de retaliação”, relatou. 

As investigações come-
çam a ser avaliadas pela de-
legacia da Polícia Federal em 
Juiz de Fora. De acordo com 
o chefe da delegacia, Ronaldo 
Guilherme Campos, durante 
o final dos anos 1980 e o iní-
cio da década de 1990, cerca 
de 19 mil crianças foram ado-
tadas irregularmente.

O encontro em Januária foi o último da fase de interiorização do fórum

Clarissa Barçante 

Pollyanna Maliniak 

Tráfico internacional de crianças foi tema de reunião em Santos Dumont
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Start-ups têm potencial para mudar
a matriz econômica de Minas Gerais

Minas Gerais tem aproxima-
damente 350 start-ups, em-
presas ou negócios focados 
em inovação tecnológica, os 
quais cresceram 18% nos últi-
mos seis meses, em pleno ce-
nário de crise. O papel dessas 
instituições para o desenvolvi-
mento do Estado e o seu po-
tencial para, inclusive, mudar 
a matriz econômica de Minas, 
foram debatidos ontem, em 
audiência pública promovida 
pela Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

A reunião foi solicitada 
pelos deputados Dalmo Ribei-
ro Silva e Antônio Carlos Aran-
tes, ambos do PSDB. Dalmo 
afirmou já ter um anteprojeto de 
lei para o fomento das start-ups 
no Estado. “Queremos que 
vocês nos ajudem a construir 
essa legislação”, afirmou. O 
parlamentar foi autor do pro-
jeto que instituiu a política es-
tadual de apoio aos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) e que 
deve nortear a proposta para 
as start-ups, uma das deman-
das do setor apresentadas na 
reunião. APLs são agrupamen-
tos de empresas, localizadas 
em uma mesma área, que têm 
o objetivo de melhorar seu de-
sempenho produtivo.

Arantes deve assinar o 
projeto com Dalmo, assim co-
mo um requerimento para a 
constituição de um grupo de 
trabalho para acelerar as dis-
cussões sobre a proposta de 
lei. “As start-ups são peque-
nas, mas desenvolvem pro-
dutos que podem mudar a 
realidade”, explicou Arantes.

Realidade – As start-ups per-
tencem ao pequeno grupo 
das chamadas “empresas de 
alto impacto”, que cresce-
ram 30% nos últimos anos e 
geram mais da metade dos 
empregos no País. O quadro 
em Belo Horizonte também é 
relevante, conforme afirmou 
o presidente do conselho ad-
ministrativo da Take.net, Da-
niel Rodrigues Costa. Segun-
do ele, pesquisa informal re-
alizada no ano passado listou 
54 start-ups em BH, com mé-
dia de 3,5 anos de atividade. 
“Elas geram 800 empregos, 
têm 200 vagas em aberto, 
um crescimento anual entre 
30% e 60% e faturam, juntas, 
R$ 140 milhões”, informou.

Por outro lado, por traba-
lhar com produtos e serviços 
de extrema incerteza, inclusi-
ve quanto à sua aceitação pe-
lo mercado, essas empresas 
sofrem mais com as leis traba-
lhistas e tributárias e perdem 
potencial competitivo diante 
das altas taxas de importação. 
Ações – Os projetos do Estado 
para as start-ups foram apre-
sentados pelo subsecretário 
de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Leonardo Dias de Olivei-
ra. Há parcerias, segundo ele, 
em projetos com a Fapemig, 
a Fiemg e o Sebrae, mas ainda 
falta visibilidade às ações. 

Uma das iniciativas cita-
das foi a criação do portal do 
Sistema Mineiro de Inovação 

(Simi), justamente para agre-
gar todas as ações na área e 
publicizá-las. Para Oliveira, 
esses resultados, assim como 
uma radiografia do setor, são 
essenciais para uma reivindi-
cação de redução de impos-
tos, por exemplo.
Incentivo – O deputado Ro-
berto Andrade (PSB) reforçou 
que é preciso insistir na inova-
ção e na pesquisa, sobretudo 
em um momento de crise. “A 
tecnologia gerada no Brasil é 
pouco aproveitada”, reiterou. 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT), por sua vez, lamentou 
que Minas ainda esteja “en-
ferrujada” na área de inova-
ção. “Nós estamos na era do 
carimbo”, comparou.

Violência no Estado será tema de debates
A Comissão de Seguran-
ça Pública aprovou ontem, 
por solicitação do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
requerimentos para que se-
ja discutido o aumento da 
criminalidade nas cidades 
de Taguaraçu de Minas, Alvi-
nópolis, Entre Rios de Minas 

(todas na Região Central do 
Estado) e Patos de Minas 
(Alto Paranaíba).

Na Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas foi aprovada a reali-
zação de audiência para deba-
ter o andamento das medidas 
adotadas após o desabamento 

do Viaduto Batalha dos Guara-
rapes, na Avenida Pedro I, na 
Capital, em junho de 2014. O 
requerimento é do deputado 
Iran Barbosa (PMDB).

O Projeto de Lei (PL) 
1.831/15, da deputada Ma-
rília Campos, será tema de 
audiência da Comissão de 

Participação Popular, em 
conjunto com a Comissão de 
Direitos Humanos, a pedido 
da própria parlamentar. A 
proposição estabelece dire-
trizes para a Política Esta-
dual de Defesa dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais, Travestis e Transexuais.

Parlamentares defenderam o incentivo governamental ao desenvolvimento de start-ups no Estado

Guilherme Dardanhan 
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Acesso a órteses e próteses ainda é
desafio para pessoas com deficiência

A quem a pessoa com deficiên-
cia deve se dirigir para obter 
órteses, próteses e outros 
meios auxiliares que facili-
tem sua locomoção? Com o 
objetivo de responder a essa 
e outras perguntas relaciona-
das às dificuldades de acesso 
a esses equipamentos, a Co-

missão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
promoveu ontem uma audi-
ência pública. 

Na abertura, o deputado 
Duarte Bechir (PSD) reforçou 
que o fornecimento desses 
equipamentos é um direito 
essencial, assegurado pelo 

poder público. Nesse senti-
do, ele condenou a doação de 
equipamentos como moeda 
de troca para se obterem vo-
tos. Por outro lado, conside-
rou importante que sejam co-
nhecidos os avanços da Rede 
de Atenção à Saúde da Pessoa 
com Deficiência no Estado, 
“para permitir que a previsão 
legal torne-se perceptível”.

Em seu pronunciamento, 
o deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) destacou a Lei Fe-
deral 8.213, de 1991, a cha-
mada Lei dos Benefícios da 
Previdência. A norma prevê 
que o poder público deverá 
fornecer aparelho de próte-
se, órtese e instrumentos de 
auxílio para locomoção para 
promover a reabilitação pro-
fissional e social das pessoas.
Cobertura – Sobre acesso aos 
equipamentos para locomo-
ção, o coordenador da Subse-
cretaria de Políticas e Ações de 
Saúde, David Mello de Jesus, 
informou que Minas Gerais 

conta, atualmente, 210 pontos 
de atenção à pessoa com defici-
ência, espalhados por todas as 
regiões. Segundo ele, a Secreta-
ria de Estado da Saúde apresen-
tou a proposta de construção 
de seis centros especializados 
de reabilitação ao Ministério da 
Saúde, que está avaliando essa 
possibilidade. Jesus também 
divulgou que o governo do Es-
tado fornece, anualmente, cer-
ca de 23 mil órteses e próteses 
para pessoas com deficiência. 

A deputada Rosângela Reis 
(Pros) realçou que é difícil o 
momento vivido na área da 
saúde, o que afeta também 
as pessoas com deficiência. 
Já o deputado Elismar Prado 
(sem partido) lembrou que o 
SUS é quem distribui os equi-
pamentos necessários, mas 
de forma insuficiente para 
atender à demanda. Arnaldo 
Silva (PR), por sua vez, pon-
derou que a crise atual leva a 
uma reflexão sobre a revisão 
do papel do Estado. 

O assunto foi abordado ontem, durante audiência na ALMG

Sarah Torres 

Conduta da PM em cerimônia é questionada
Denúncias de descumpri-
mento da Constituição da Re-
pública, especialmente no que 
se refere aos direitos de ir e vir, 
de manifestação e de liberda-
de de expressão, em obedi-
ência a ordens do governador 
do Estado, foram reforçadas 
por representantes de entida-
des de classe ontem, em reu-
nião da Comissão de Seguran-
ça Pública. Os abusos teriam 
ocorrido no evento de entrega 
da Medalha da Inconfidência, 
em Ouro Preto, no último dia 
21 de abril.

O objetivo da audiência 
era ouvir membros do coman-
do da Polícia Militar – que 
não compareceram – sobre 
o ocorrido, quando membros 
de sindicatos dos militares 
teriam sido impedidos de 
entrar no evento. O chefe do 
Gabinete Militar do Governa-
dor, coronel Helbert Figuei-
ró de Lourdes, enviou ofício 
explicando que não poderia 

vir à ALMG e se colocando à 
disposição para prestar escla-
recimentos no próximo dia 31. 
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) marcou nova reu-
nião para essa data.

O parlamentar foi uma 
das pessoas que teriam sido 
impedidas de entrar na Praça 
Tiradentes, onde foi realizada 
a cerimônia. Ele exibiu vídeos 
e apontou, nas imagens, a 
entrada de representantes de 
entidades como o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra (MST), enquanto, 
segundo ele, sua entrada e a 
de outros representantes de 
categorias da PM foi impe-
dida, com truculência. “São 
157 mil servidores receben-
do salários parcelados”, dis-
se, reforçando a motivação 
do protesto que se pretendia 
fazer no dia.

Militares também relata-
ram os abusos que teriam so-
frido, como o presidente da 

Associação de Servidores do 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar, sargento Alexandre 
Rodrigues. “Fomos jogados 
ao solo e pisoteados”, disse.

Os deputados presentes 
também criticaram a condu-
ta da polícia. “O comando da 
PM deixou de ser entidade 
apartidária para defender os 
interesses de um único parti-

do”, afirmou o deputado Gus-
tavo Corrêa (DEM). “A agres-
são sofrida pelos represen-
tantes dos militares foi uma 
agressão a toda a população 
do Estado”, salientou o depu-
tado João Leite (PSDB). Antô-
nio Carlos Arantes e Dalmo 
Ribeiro Silva, ambos do PSDB, 
declararam estar indignados 
com os acontecimentos.

Supostas agressões foram condenadas durante a audiência

Ricardo Barbosa 
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Enfermeiros cobram piso salarial
e redução da jornada de trabalho

Profissionais de enfermagem 
do Estado cobraram ontem, 
em audiência da Comissão de 
Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social, o andamen-
to dos Projetos de Lei (PLs) 
691/15 e 1.032/15, os quais 
dispõem, respectivamente, so-
bre a jornada de 30 horas se-
manais e o piso salarial regio-
nal para a categoria. A reunião 
foi solicitada pelo autor das 
duas proposições, deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB).

Segundo o presidente do 
Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren), Marcos Rú-
bio, a enfermagem mineira 
foi desvalorizada e está des-
motivada. “Temos péssimas 
condições de trabalho, baixos 
salários e excessiva jornada 
de trabalho. Ainda assim, so-
mos comprometidos em nos-
sa missão”, ressaltou.

A presidente do Sindicato 
Único dos Trabalhadores da 
Saúde de Minas Gerais (Sind- 
-Saúde/MG), Neusa de Frei-
tas, reforçou as palavras do 
membro do Coren e destacou 
que a categoria está angustia-
da em ver que os projetos não 
avançaram na ALMG, após 
terem sido protocolados, há 
um ano. “No Sudeste, somen-
te Minas Gerais não oferece a 
carga horária demandada. Os 
profissionais estão desanima-
dos e adoecendo”, salientou.

Em sua fala, o presidente 
da Associação Nacional dos 
Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem, José Antônio da 

Costa, afirmou que a catego-
ria quer ser vista pela impor-
tância de quem representa 
mais de 60% da força de tra-
balho no Brasil. 
Nova proposta – A represen-
tante do Movimento dos En-
fermeiros em Luta, Hosana 
Reis, denunciou a precarieda-
de das condições de trabalho 
dos enfermeiros nos hospi-
tais públicos e privados. Dian-
te dessa situação, ela sugeriu 
um novo projeto de lei que 
disponha sobre a atenção à 
saúde ocupacional da cate-
goria. Na proposição, estão 
previstas condições dignas 
de descanso, com garantia de 
intervalo mínimo e estrutura 
física compatível.

Tramitação – O deputado 
Antônio Jorge (PPS) esclare-
ceu que o PL 1.032/15, rela-
tivo ao piso salarial regional, 
foi distribuído a um relator 
no dia 4 de maio e que o PL 
691/15, que dispõe sobre 
a jornada de 30 horas, teve 
um relator nomeado em no-
vembro do ano passado. “É 
preciso procurar esses parla-
mentares e fazer pressão so-
bre a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, que 
é quem toma conta das deci-
sões financeiras”, sugeriu.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel repudiou a lentidão 
na tramitação dos projetos e 
alertou que é de interesse 
da iniciativa privada que as 

proposições não prosperem. 
“Vamos pressionar as comis-
sões e os líderes no Parla-
mento”, afirmou. Na mesma 
linha, o deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) observou que 
“há muito interesse econômi-
co por trás do trabalho”.

Assim como os demais 
parlamentares, o deputado 
Doutor Jean Freire (PT) se 
mostrou favorável à jornada 
de 30 horas para a categoria. 
Para ele, os enfermeiros são a 
base do sistema de saúde no 
Brasil. A deputada Geisa Tei-
xeira (PT) fez coro às palavras 
do colega. Segundo ela, o po-
der público precisa garantir 
boas condições de trabalho 
para a categoria. 

CCJ barra mudança em quitação de tributos
A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) concluiu 
ontem pela inconstitucio-
nalidade do Projeto de Lei 
(PL) 3.233/16, que garante 
ao servidor público estadual 
a alteração de datas para o 
pagamento de obrigações 
tributárias, em decorrência 
da adoção pelo Executivo 
do pagamento de salários e 

proventos com atraso e de 
forma escalonada. O relator, 
deputado Leonídio Bouças 
(PMDB), opinou pela antiju-
ridicidade da matéria.

O objetivo da propo-
sição é, em linhas gerais, 
evitar ônus ao servidor pú-
blico, em virtude de multas 
e juros, e transtornos de 
ordem fiscal. O PL 3.233/16, 

de autoria de 12 parlamen-
tares, tem como primeiro 
signatário o deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSDB).

Para o relator, a proposi-
ção em nada inova o ordena-
mento jurídico, já que o Poder 
Executivo pode, independen-
temente de alteração legal, 
alterar as datas de pagamento 
de obrigações tributárias. 

Votos contrários – Apesar de 
a CCJ ter concluído pela ilega-
lidade da proposição, os de-
putados Dalmo Ribeiro Silva e 
Bonifácio Mourão, ambos do 
PSDB, votaram contra o pare-
cer apresentado. Também se 
pronunciaram favoravelmen-
te ao projeto os deputados 
Sargento Rodrigues (PDT) e 
Iran Barbosa (PMDB).

 Ricardo Barbosa 

Medidas estão previstas em projetos que tramitam na ALMG
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Projeto da LDO para o exercício
de 2017 é recebido em Plenário

Foi recebida, durante a Reu-
nião Ordinária de Plenário de 
ontem, mensagem do gover-
nador Fernando Pimentel en-
caminhando o Projeto de Lei 
(PL) 3.542/16, de sua autoria, 
que contém a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do Esta-
do para o exercício de 2017.

Antes de ser recebida pe-
lo Plenário, a proposição foi 
entregue, na última segunda-
-feira (16), ao presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), em solenida-
de no Salão Nobre.

Na ocasião, o secretário 
de Estado de Planejamento e 
Gestão, Helvécio Magalhães, 
destacou que o projeto alinha 
as diretrizes orçamentárias a 
uma redução em torno de 

R$ 4 bilhões do déficit do Es-
tado em 2017, o que significa 
uma queda de cerca de 50% em 
relação ao déficit do atual exer-
cício, previsto em R$ 8,9 bilhões.

O valor estimado para a 
receita do Estado elevou-se de 
R$ 83 bilhões (LOA de 2016) 
para R$ 88,7 bilhões, uma va-
riação positiva de 6,74%. Desde 
montante, o ICMS, que é a prin-
cipal fonte de receita tributária, 
tem um crescimento estimado 
de 6,82% em relação à LOA vi-
gente, passando de R$ 40,4 bi-
lhões para R$ 43,1 bilhões.

Quanto às despesas, o 
principal gasto do Estado 
continua sendo a folha de 
pessoal. A previsão de meta 
para 2017 é de um déficit pri-
mário de R$ 2,88 bilhões.

Urgência – Outras duas men-
sagens do governador foram 
recebidas pelo Plenário. Em 
uma delas, Pimentel solici-
ta que seja atribuído regime 
de urgência ao Projeto de Lei 
(PL) 3.510/16. A proposição, 
que integra a reforma admi-
nistrativa proposta pelo Exe-
cutivo, extingue a Fundação 
Rural Mineira (Ruralminas). 

Na outra mensagem, o 
governador encaminha a In-
dicação 24/16, por meio da 
qual Lindomar Gomes da Sil-
va é indicado para o cargo de 
presidente da Fundação de 
Educação para o Trabalho de 
Minas (Utramig). 
Tramitação – Ainda durante 
a Reunião Ordinária, o depu-
tado Antônio Carlos Arantes 

(PSDB) solicitou à Presidência 
da ALMG que receba e defi-
ra requerimento protocolado 
por ele e outros parlamenta-
res, no último dia 27 de abril, 
ou determine de ofício que o 
PL 3.233/16 seja distribuído à 
Comissão de Administração 
Pública, tendo em vista que 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) teria perdido o 
prazo para emitir seu parecer. 

O projeto, que tem o 
deputado como primeiro sig-
natário, garante ao servidor 
público estadual a alteração 
de datas para a quitação de 
obrigações tributárias em de-
corrência da adoção pelo go-
verno do pagamento de salá-
rios e proventos com atraso e 
de forma escalonada. 

SOLENIDADE

ALMG homenageia a Defensoria Pública
Os 40 anos da Defensoria Pública do Estado de Minas Ge-
rais foram celebrados, na última segunda-feira (16), duran-
te Reunião Especial do Plenário. A solenidade foi presidida 
pelo deputado Isauro Calais (PMDB), que também repre-
sentou o autor do requerimento para a homenagem, depu-
tado Ulysses Gomes (PT). 

Os deputados Cássio Soares (PSD) e Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) conduziram até a Mesa de Honra a defensora pública-
-geral do Estado de Minas Gerais, Christiane Neves Procópio 
Malard, que representava a entidade homenageada. “É com 
espírito de luta que a Defensoria Pública vem desempenhando 
sua razão de ser: o acesso integral do cidadão carente à Justi-
ça”, ressaltou Malard.

O deputado Isauro Calais leu uma mensagem do presiden-
te da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), na qual ele 
destacou que a Defensoria democratiza o acesso à Justiça, as-
sumindo especial importância na erradicação da pobreza e na 
concretização da igualdade jurídica.

ORADORES

Segurança pública
O deputado Douglas Melo 
(PMDB) abordou a segurança 
pública em Sete Lagoas. Se-
gundo o parlamentar, já ocor-
reram cerca de 40 assassinatos 
na cidade apenas neste ano. 
Ele se queixou do baixo efetivo 
das Polícias Militar e Civil e da 
estrutura precária dessas cor-
porações. Para Douglas Melo, 

grande parte dos crimes possui 
relação com o tráfico de drogas. 
O deputado também informou 
que o presídio de Sete Lagoas 
está superlotado e questionou 
se haveria alguém ganhando 
com a violência no Brasil. Outra 
questão levantada por Douglas 
Melo foi a importância da ins-
talação do comando da Polí-
cia Militar na cidade, uma vez 

que, segundo ele, a corporação 
da cidade está subordinada a 
Curvelo. “Até alguns dias, não 
havia Instituto Médico Legal 
(IML) no município. Esse pro-
blema foi resolvido, mas temos 
que lutar ainda por muitas ou-
tras questões”, pontuou. Em 
aparte, Léo Portela (PRB) disse 
que a segurança pública não é 
prioridade no Brasil.

Guilherme Bergamini
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Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 3.402/16
Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado. Votação em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Votação em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Votação em 2º turno

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Cataguases. Votação em 2º turno

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

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

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

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. Votação em 2º turno

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

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

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. Votação 
em 1º turno

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

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Lavras. Votação em 1º turno

ORADORES

Reforma administrativa
O deputado Missionário Már-
cio Santiago (PR) criticou o 
Projeto de Lei 3.503/16, do 
governador, que dispõe sobre 
a estrutura orgânica da ad-
ministração pública do Poder 
Executivo e integra a reforma 
administrativa proposta pelo 
governo. Santiago explicou 
que a matéria prevê uma rees-

truturação na área da defesa 
social que culminaria na extin-
ção da subsecretaria referente 
às medidas socioeducativas. 
“Com o desmembramen-
to da pasta, carreiras serão 
transferidas para outras ins-
tâncias. Serão afetados 2,25 
mil agentes socioeducativos. 
Tirando-os da sustentação 
que tinham, haverá extinção 

da carreira”, afirmou. O parla-
mentar se queixou da falta de 
diálogo com o governo nesse 
processo. Em aparte, Rogério 
Correia (PT) concordou que o 
assunto deveria ter sido me-
lhor discutido. Em outro apar-
te, Léo Portela (PRB) destacou 
que o sistema de segurança 
precisa de pessoas de carreira 
e cargos estratégicos.

Governador
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) destacou relató-
rio da vice-procuradora-geral 
da República, Ela Wiecko, no 
qual ela oferece denúncia 
contra o governador Fer-
nando Pimentel. Rodrigues 
salientou que a acusação 
tem como base a Operação 
Acrônimo, que investiga su-
posto esquema de financia-

mento ilegal de campanhas 
e tem Pimentel como um 
dos alvos. “A Polícia Federal 
foi quem iniciou a investi-
gação, depois de descobrir 
mais de R$ 100 mil em uma 
aeronave de propriedade de 
Bené. Junto com o dinhei-
ro foram achados alguns 
escritos”, relatou. Segundo 
o parlamentar, o esquema 
rendeu cerca de R$ 2 mi-

lhões em propina ao gover-
nador. Rodrigues enfatizou, 
ainda, que o Superior Tribu-
nal de Justiça deve dar pros-
seguimento à questão, não 
cabendo a interpretação de 
que é necessária autoriza-
ção de dois terços dos depu-
tados para que Pimentel ve-
nha a ser afastado do cargo. 
Em aparte, Dilzon Melo (PTB) 
concordou como colega.

Justiça
A deputada Marília Campos 
(PT) destacou que a Justiça 
não tem dado o mesmo tra-
tamento a pessoas que estão 
sendo investigadas. Segundo 
ela, enquanto foi mantida a 
suspensão da nomeação da 
esposa de Pimentel, Caroli-
na de Oliveira, para o cargo 
de secretária de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento 

Social, ministros do governo 
de Michel Temer denuncia-
dos na Lava Jato continuam 
nos seus cargos. Marília tam-
bém enfatizou a importância 
da reforma administrativa 
proposta pelo Executivo. “No 
passado, havia as leis delega-
das, o que impedia que a ALMG 
opinasse sobre medidas. Ho-
je, pude ler o conjunto dos 
projetos, que têm o objeti-

vo de prestar bom serviço 
à população, racionalizar 
os recursos e gerar eficiên-
cia”, defendeu. A deputada 
demonstrou, ainda, preo-
cupação com iniciativas do 
governo federal divulgadas 
pela imprensa, como o apoio 
à terceirização da atividade-
-fim nas empresas, medida 
que, na sua opinião, leva à 
precarização do trabalho.
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 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Leitura na infância 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação 22/3 – Cronograma de nomeações de 

aprovados para a área de Educação nos concursos de 2011 e 2014
 4h45 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito à expressão, com 

João Wanderley Geraldi 
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 18 (Getúlio 

Vargas no Estado Novo)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Economia solidária
 9h Assembleia Notícia – Reunião Extraordinária de Plenário (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Professor Aluísio Pimenta
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 18 (Getúlio 
Vargas no Estado Novo)

 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Economia solidária
 20h Comissão de Cultura 10/5 – Diploma de congratulações 

Eurocâmara
 21h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 

PL 2.917/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Institui o dia 3 de outubro como o Marco 
da Renovação da Primeira República Brasileira. Discussão em turno único

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autorida-
des aos estabelecimentos carcerários. Discussão em 2º turno

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de São Sebastião da Bela Vista. Discussão em 2º turno

PL 528/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Dispõe sobre o monitora-
mento da qualidade dos exames de mamografia no Estado. Dis-
cussão em 1º turno

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequeri. Discussão em 1º turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias 
usadas. Discussão em 1º turno

PL 2.272/15
Do deputado Ricardo Faria. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Contagem. Discussão em 1º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Formiga. Discussão em 1º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis 
ao município de Moema. Discussão em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de ibirité. Discussão em 1º turno

9 horas
• Plenário (Reunião Extraordinária)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.223/15 (1º turno), do deputado Cristiano Silveira, que 
dispõe sobre a política de atendimento à mulher vítima de violência 
no Estado 

• Visitas Orientadas (ALMG) – profissionais da Câmara Municipal de Ouro Fino
9h30

• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Teatro) – deba-
ter, com a presença de convidados, o enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. Requerimento: deputada Marília Campos

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 1.635/15 (1º turno), do deputado Gustavo 
Corrêa, que autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de Capelinha

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 

sobre o PL 938/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que prevê 
a implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os municípios 
mineiros, e sobre o PL 1.473/15 (1º turno), do deputado Bonifácio Mourão, 
o qual estabelece que 60% da frota de veículos pertencentes ao Executivo 
estadual ou que preste serviços para ele utilizem pneus reformados 

• Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – discutir e votar pareceres 
sobre 17 proposições, entre as quais o PL 2.772/15 (1º turno), que tem 
como primeiro signatário o deputado Gustavo Corrêa, que revoga a Lei 

21.720, de 2015, a qual permite a utilização de recursos de processos 
vinculados ao TJMG para o pagamento de despesas do Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

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

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre 

o PL 1.581/15 (2º turno), do deputado João Leite, que torna obri-
gatória a informação do grupo sanguíneo nas fichas escolares dos 
alunos no Estado

15h45
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – eleger o vice-presidente da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a presença 
de convidados, a feminização da população idosa no País. Requerimento: 
deputados Isauro Calais e Glaycon Franco e deputada Geisa Teixeira


