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Comissão de Administração Pública 
dá aval a projetos sobre militares

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 13/15, que as-
segura aos militares da PM 
e do Corpo de Bombeiros a 
possibilidade de readaptação 
para o exercício de funções e 
atividades compatíveis com 
limitações físicas ou mentais 
a que sejam acometidos, re-
cebeu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Administração Pública. 

O relator da proposição, 
de autoria do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), foi o deputado 
João Magalhães (PMDB), que 
opinou pela aprovação da 
matéria na forma do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O dispositivo promove a ade-
quação do texto original à 
técnica legislativa. 

Outros dois projetos do 
deputado Cabo Júlio foram 
avalizados, em 1º turno, pe-

la comissão. O PL 780/15 es-
pecifica, no Código de Ética 
e Disciplina dos Militares do 
Estado, quais condutas são 
passíveis de demissão. “Não 
podemos deixar a subjeti-
vidade operar”, justificou o 
parlamentar.

Já o PLC 3/15 autoriza 
o governador a criar o Pro-
grama de Estímulo Opera-
cional para Policiais Milita-
res e Bombeiros Militares 
do Estado. A ação se traduz 
no pagamento de horas ex-
tras, limitadas a 40 por se-
mana, feitas em trabalhos 
dedicados ao policiamento 
ostensivo e remuneradas 
com acréscimo de 50% so-
bre o normal. 
LED – A Comissão de Admi-
nistração Pública aprovou 
parecer de 1º turno favorá-
vel, ainda, ao PL 2.194/15, 
do deputado Luiz Humberto 

Carneiro (PSDB), que obriga 
a utilização de lâmpadas LED 
nas edificações dos órgãos ou 
entidades da administração 
pública estadual. O objetivo 

do projeto é diminuir o con-
sumo de energia elétrica, com 
menor impacto ambiental, 
possibilitando grande econo-
mia para os cofres públicos. 

 Parecer sobre o uso de lâmpadas LED também foi aprovado pela comissão

Proposição lembra vítimas do Holocausto

Já pode ser analisado, em turno 
único, pelo Plenário, o Projeto 
de Lei (PL) 3.194/16, que insti-
tui o Dia Estadual em Memória 
das Vítimas do Holocausto. A 
proposição, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel, 
recebeu ontem parecer favo-
rável da Comissão de Direitos 
Humanos, na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com a proposta, a 
data será celebrada anualmente 

no dia 27 de janeiro, que já é 
o Dia Internacional em Memó-
ria das Vítimas do Holocausto, 
proclamado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). A 
data lembra a libertação dos 
prisioneiros do campo de con-
centração de Auschwitz, na Po-
lônia, considerado o principal 
do regime nazista.

Originalmente, a propo-
sição estabelecia que o Poder 
Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Di-

reitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania, em cola-
boração com a ALMG e orga-
nizações de defesa dos direi-
tos humanos da sociedade 
civil, promoveria atividades 
alusivas à data. Mas o en-
tendimento da CCJ, mantido 
pelo relator na Comissão de 
Direitos Humanos, deputa-
do Cristiano Silveira (PT), foi 
de que o Executivo não po-
deria determinar atividades 
para serem desenvolvidas 
por outro Poder, mesmo que 
apenas com o objetivo de co-
laboração. Por essa razão, foi 
apresentado o substitutivo.
Assédio – Também está 
pronto para ser analisado 
pelo Plenário, em 1º turno, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 25/15, do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), que dispõe sobre a 
prevenção e a punição do 
assédio moral cometido 
contra militar na adminis-
tração pública estadual.

Em reunião da Comissão 
de Segurança Pública realiza-

da ontem, o relator da ma-
téria, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), opinou pela aprova-
ção do PLC na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão 
de Administração Pública. 
O substitutivo nº 2 resgata 
e aperfeiçoa o conteúdo do 
projeto original, com algu-
mas alterações no texto para 
dar mais concisão e adequa-
ção à técnica legislativa.
Armas – A Comissão de 
Segurança Pública se mos-
trou favorável, ainda, ao PL 
2.715/15, também do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), que pretende criar um 
cadastro administrativo com 
a identificação de armas de 
fogo apreendidas, para fins 
de registro e controle.
Guarda Municipal – O PL 
1.993/15, do deputado Thia-
go Cota (PMDB), por sua 
vez, institui o Dia Estadual da 
Guarda Municipal, a ser co-
memorado, anualmente, em 
10 de outubro. A proposição 
também recebeu o aval da Co-
missão de Segurança Pública.

 A Comissão de Direitos Humanos se mostrou favorável ao projeto

 Flávia Bernardo 

Clarissa Barçante 
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Setor hoteleiro garante cumprir
normas internacionais de segurança

Após o atentado sofrido pela 
apresentadora Ana Hickmann 
em maio deste ano, em um 
hotel de Belo Horizonte, re-
presentantes das Polícias Ci-
vil e Militar, de secretarias de 
Estado e do setor hoteleiro 
garantiram cumprir todas as 
exigências internacionais de 
segurança antes, durante e 
depois de grandes eventos.

O incidente motivou uma 
audiência da Comissão de 
Segurança Pública sobre os 
procedimentos de seguran-
ça nesses estabelecimentos, 
principalmente em razão dos 
Jogos Olímpicos, uma vez que 
a Capital receberá delega-
ções estrangeiras e partidas 
de futebol. A reunião, realiza-
da ontem, foi requerida pelo 
deputado Cabo Júlio (PMDB).

O gerente-geral do Hotel 
Mercure, Rodrigo Mangerotti, 
por exemplo, afirmou que a 
empresa tem uma coorde-
nação que atua em sintonia 
com as forças de segurança 
pública. Segundo ele, há roti-
nas de prevenção contra atos 
de terrorismo físico e quími-
co, além de um planejamento 
específico para eventos.

“O Mercure segue um pro-
tocolo internacional, que inclui 
registro dos hóspedes, monito-
ramento das áreas dos hotéis e 
vistorias de rotina”, explicou. 

Em relação aos Jogos Olímpi-
cos, ele garantiu que tem sido 
feita uma preparação especial, 
assim como aconteceu antes 
da Copa do Mundo de 2014. 

A presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Hotéis de Minas Gerais, 
Patrícia Azevedo Coutinho, 
assegurou que o estabeleci-
mento onde ocorreu o aten-
tado contra a apresentadora 
segue todas as normas de 
segurança. No seu enten-
der, é seguro dizer que foi 

um fato fora do normal, que 
poderia ter acontecido em 
qualquer outro lugar. 
Integração – O gerente de 
Segurança das Cidades do 
Futebol dos Jogos Olímpicos, 
Andrey Reis, ressaltou que 
há um trabalho integrado 
com a Secretaria Extraordi-
nária para Grandes Eventos, 
que vem atuando em todos 
os estados onde haverá ati-
vidades ligadas aos Jogos. 
Segundo ele, foi feito um 
estudo de melhores práticas 

em vilas olímpicas e, diante 
disso, foram estabelecidos 
protocolos de segurança. 

Na mesma linha, a su-
perintendente de Estruturas 
do Turismo da Secretaria de 
Estado de Turismo, Cláudia 
Bolognani, disse que há um 
esforço conjunto na área de 
segurança para que os turis-
tas sejam bem atendidos. “O 
maior aprendizado foi a Copa 
do Mundo. Há um gerencia-
mento de riscos aprimorado pa-
ra os Jogos Olímpicos”, relatou. 

Olimpíadas contarão com protocolo específico 
Para os Jogos Olímpicos, o go-
verno estadual está trabalhando 
de forma integrada com todas 
as forças de segurança, hotéis 
e prefeituras de cidades onde 
haverá eventos ou que recebe-
rão delegações. A informação 
foi dada pelo assessor-chefe da 
Secretaria de Estado de Defesa 
Social, coronel Marcelo Corrêa, 
que anunciou a elaboração de 
um protocolo específico para o 
evento. Ele sugeriu aos hotéis 
o reforço da segurança privada 
e a oferta de capacitação dos 
funcionários para o reconhe-
cimento de objetos suspeitos.

O subcomandante do 
22º batalhão de Polícia Mi-
litar, major Lucas Pinheiro 
Neto, salientou que o plane-
jamento da corporação in-
clui policiamento ostensivo, 
patrulhamento e um canal 
direto com o segmento de 
hotelaria, em especial nos 
grandes eventos. No entanto, 
ele ponderou que atentados 
como o sofrido pela apresen-
tadora Ana Hickmann não 
têm como ser previstos.
Rigor – O deputado Cabo Jú-
lio, ao citar o caso de Ana 
Hickmann, questionou se fal-

ta interação entre a seguran-
ça privada e a pública e se os 
hotéis não deveriam ser mais 
rigorosos na identificação dos 
hóspedes. “Entendo que o ca-
so foi isolado, mas precisamos 
ser mais vigilantes”, pontuou.

O parlamentar desta-
cou que a estimativa é que 
cerca de um milhão de tu-
ristas estrangeiros venham 
ao Brasil para acompanhar 
as Olimpíadas. Diante desse 
cenário, ele pediu que o Es-
tado promova um trabalho 
específico de prevenção e 
repressão e que o setor ho-

teleiro esteja atento àque-
les que se hospedarem em 
seus estabelecimentos.

Os deputados João Leite 
(PSBD) e Sargento Rodrigues 
(PDT) lembraram, ainda, que 
a comissão debateu a se-
gurança durante a Copa do 
Mundo e que, na oportuni-
dade, houve uma preocupa-
ção especial com tráfico hu-
mano, frequente em grandes 
eventos. “Hoje, a legislação 
exige dos hotéis a identifica-
ção de turistas estrangeiros. 
Isso deve ser intensificado”, 
alertou João Leite.

 A discussão foi motivada pelo incidente envolvendo a apresentadora Ana Hickmann em um hotel da Capital

Guilherme Bergamini 
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Deputados defendem regulamentação
do comércio de placas automotivas

A regulamentação do comér-
cio de placas automotivas foi 
defendida, durante audiência 
da Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas, como uma forma de ga-
rantir maior equidade entre a 
concorrência e um preço final 
justo, tanto para os fabricantes 
quanto para os consumidores.

A reunião foi convocada 
pelos deputados Tony Car-
los (PMDB) e Paulo Lamac 
(Rede), com o objetivo de 
discutir preços discrepantes 
e supostamente abusivos 
de placas de automóveis em 
algumas regiões do Estado. 
Segundo Tony Carlos, o valor 
cobrado pelo produto, em 
Uberaba, pode chegar a até 
R$ 240,00, enquanto na vizi-
nha Uberlândia o preço varia 
entre R$ 30,00 e R$ 50,00.

“Essa disparidade não 
pode continuar. O que existe 
hoje não é disputa, é um car-
tel”, protestou o deputado. 
Ele defendeu que o Estado 
estabeleça tabelas com os 
preços máximos e mínimos. 
Tony Carlos afirmou que a di-
reção anterior do Detran-MG 
já tinha encaminhado suges-
tões nesse sentido, com a 
anuência do Ministério Públi-
co, as quais podem ser leva-
das adiante pela nova equipe 
gestora do órgão.

O parlamentar também 
criticou a legislação, que 

impede o morador de uma 
cidade de adquirir o pro-
duto em outro município, e 
defendeu o Projeto de Lei (PL) 
1.985/15, do deputado Paulo 
Lamac, o qual, em suma, prevê 
que o Detran-MG estabeleça, 
no prazo de 90 dias após a da-
ta da publicação da futura lei, 
o preço máximo e o mínimo a 
ser praticado pelas empresas 
credenciadas para a comercia-
lização de placas de veículos.

“Da mesma forma que 
coube ao Estado o credencia-
mento dos fabricantes, cabe 

a ele também a definição de 
preço público”, afirmou Paulo 
Lamac. Segundo o deputado, 
em discussões com a equipe 
técnica do Detran surgiram 
ponderações de que talvez 
possa se estabelecer também 
um preço único. 

A coordenadora de ad-
ministração do Detran-MG, 
Andrea Abood, afirmou que 
o órgão já instaurou proce-
dimento administrativo para 
análise da questão, visando 
à fixação do preço das placas 
mediante portaria do Detran.  

O deputado Deiró Marra 
(PSB), que conduziu a reunião, 
defendeu que as empresas fa-
bricantes de placas automoti-
vas apresentem suas planilhas 
de custo, para que possa ser 
justificada a cobrança de va-
lores tão discrepantes por um 
mesmo produto. Ele propôs, 
também, a vinculação ao proje-
to de lei do serviço dos despa-
chantes e dos fabricantes, bem 
como a utilização, pelo Detran, 
de um método aleatório de 
distribuição das placas entre as 
empresas credenciadas.

 Variação dos preços cobrados pelo mesmo produto foi analisada pela Comissão de Transporte

Fabricantes apresentam justificativas 
Presentes em grande núme-
ro à reunião, os fabricantes 
de placas argumentaram que 
os valores cobrados pelo pro-
duto não podem ser padro-
nizados em todo o Estado, 
considerando-se as múltiplas 
diferenças entre os 853 mu-
nicípios mineiros. Segundo 
eles, para apresentar um pro-
duto de qualidade e, ao mes-
mo tempo, cumprir todas as 
exigências da legislação, não 
é possível vender o produto 
por valores muito reduzidos, 
sob pena de se facilitar a 

ocorrência de ilícitos, como 
clonagem de placas.

O presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Pla-
cas para Veículos do Estado 
(Afapemg), Dalmo Barbosa, 
admitiu a disparidade de 
preços, mas ponderou que 
a situação dos fabricantes é 
lastimável, uma vez que eles 
têm que arcar com muitos 
impostos e encargos. 

No seu entendimento, o 
preço de R$ 220,00 por uma 
placa é justo, tendo em vis-
ta a incidência de impostos. 

Dalmo informou, ainda, que 
a associação vem mantendo 
negociações com o Detran-
-MG e que já teria entregue 
algumas sugestões para a re-
gulamentação do mercado.

O fabricante também 
criticou a legislação atual, 
em Minas, que vincula a ins-
talação de fábricas ao núme-
ro de eleitores, na propor-
ção de uma fábrica para um 
mínimo de 40 mil eleitores. 
A medida também foi cen-
surada pelo deputado Tony 
Carlos, autor de projeto de 

lei que propõe a modificação 
dessa relação. 
Despachantes – O gerente 
administrativo da Afapemg, 
Leandro Meireles, atribuiu 
aos despachantes o encare-
cimento das placas. Segundo 
ele, esses profissionais não 
emitem nota fiscal na pres-
tação de serviço e definem 
seu próprio preço. A mesma 
opinião foi manifestada por 
outros fabricantes, como 
Carlos Henrique Coutinho 
Fagundes, que pediu mais 
fiscalização. 

Sarah Torres
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Servidores da Uemg e da Unimontes
expõem pauta de reivindicações

O sucateamento do ensino 
superior em Minas Gerais foi 
a tônica dos pronunciamento 
de diversos participantes de 
audiência pública da Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia realizada ontem. 
A reunião, solicitada pelos 
deputados Rogério Correia 
(PT) e Carlos Pimenta (PDT), 
debateu reivindicações de 
profissionais da Universidade 
Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), em greve há 
mais de um mês, bem como 
as demandas das unidades 
de Ibirité e Frutal da Univer-
sidade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg).

Em documento distribuí-
do pelos grevistas, foram res-

saltadas solicitações comuns, 
como a recomposição salarial, 
a reestruturação das carrei-
ras e o reposicionamento dos 
servidores, conforme a titu-
lação. Os representantes do 
movimento pela Unimontes 
cobram, ainda, a incorporação 
de gratificações ao salário, a 
nomeação de concursados, 
assistência estudantil e melho-
rias nas condições de trabalho. 

Outras reivindicações dos 
manifestantes da Uemg são a 
redução optativa da carga ho-
rária de trabalho e o reajuste 
do vale-transporte.
Posse – O presidente da Asso-
ciação dos Docentes da Uni-
montes, Gilmar Ribeiro dos 
Santos, informou que a conti-

nuidade na posse de concur-
sados já havia sido negociada, 
mas que, diante de impasses, a 
questão voltou à pauta. Outro 
aspecto que, segundo ele, de-
ve ser tratado com urgência, é 
a assistência estudantil, tendo 
em vista a elevada evasão de 
alunos da universidade.

Segundo o presidente da 
Associação dos Docentes da 
Uemg (Aduemg), Emmanuel 
Almada, a instituição vive 
uma situação de fragilidade, 
com apenas 8% dos profes-
sores efetivos. “Isso decorre 
da inexistência de um pro-
jeto de ensino superior no 
Estado. Se esse quadro não 
mudar, em janeiro a univer-
sidade passa a praticamente 

não existir, vai precisar se re-
fazer”, ressaltou.
Concurso – O reitor da Uni-
montes, João dos Reis Cane-
la, explicou que a universidade 
lutou para conseguir a realiza-
ção do último concurso pú-
blico. “Cerca de 390 profes-
sores já foram empossados. 
Antes, o número de efetivos 
era bem menor. Agora, preci-
samos continuar a dar posse 
a outros profissionais, con-
forme pactuado com o go-
verno”, salientou. 

Já o reitor em exercício da 
Uemg, José Eustáquio de Bri-
to, destacou que a universida-
de tem participado de deba-
tes voltados ao aprimoramen-
to do ensino superior. Assim 
como os demais participantes 
da audiência, ele reconheceu 
que são necessárias medidas 
de apoio aos estudantes.
LRF – Conforme informou 
a subsecretária de Gestão 
de Pessoas da Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), Warlene Sa-
lum, o acordo feito pelo go-
verno para incorporação de 
gratificações na Unimontes 
está mantido, assim como 
futuras nomeações para a 
universidade. Contudo, ela 
ponderou que o fato de o 
governo ter alcançado o limi-
te prudencial de gastos com 
pessoal, previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tem 
dificultado a implementação 
de todas as medidas neces-
sárias tanto na Unimontes 
quanto na Uemg.

Deputados se solidarizaram com as demandas apresentadas durante audiência da Comissão de Educação

Parlamentares apoiam as demandas
O deputado Rogério Correia 
informou que haverá hoje 
uma reunião na Seplag para 
tratar das reivindicações dos 
grevistas. Ele ressaltou co-
mo uma das demandas prio-
ritárias a que diz respeito a 
servidores desligados em 
razão da inconstitucionali-
dade da Lei Complementar 
100, de 2007, que, poste-

riormente, foram aprovados 
em concurso da Unimontes. 
Ao tomar posse, eles perde-
ram muitos direitos, o que 
acarretou inclusive a dimi-
nuição de seus salários. 

O deputado Carlos Pi-
menta salientou que a greve 
na Unimontes tem causado 
grande desconforto para a 
comunidade de Montes Cla-

ros. Ele lembrou que não se 
faz uma grande universida-
de sem recursos. O parla-
mentar também defendeu 
a nomeação imediata dos 
candidatos aprovados em 
concurso e manifestou sua 
preocupação com a situação 
da Uemg.

O deputado Gil Pereira 
(PP) apontou a Unimontes 

como propulsora do desen-
volvimento do Norte de Mi-
nas, do Jequitinhonha e do 
Mucuri. O parlamentar se 
mostrou solidário às reivin-
dicações dos trabalhadores, 
assim como os colegas Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), Doutor 
Jean Freire (PT), Celinho do 
Sinttrocel e Geraldo Pimenta, 
ambos do PCdoB.

Guilherme Dardanhan 
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Produtores solicitam apoio do governo
à criação de aves e suínos no Estado

O alto preço do milho e da 
soja e a falta de segurança no 
campo foram citados como 
as principais causas da crise 
na suinocultura e na avicultu-
ra mineiras. Produtores e en-
tidades civis pediram ontem 
incentivos por parte do go-
verno do Estado para os seto-
res, em reunião conjunta das 
Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico e de Agro-
pecuária e Agroindústria.

O presidente da Associa-
ção dos Suinocultores de Mi-
nas Gerais (Asemg), Antônio 
Ferraz de Oliveira, afirmou 
que o setor tem perdido, em 
média, até R$ 120 por animal 
comercializado, devido ao au-
mento dos custos dos suino-
cultores. “Enquanto o preço 
da carne de porco não foi im-
pactado pela inflação, o milho 
aumentou 60% de janeiro a 
maio deste ano, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. É imprescindível a 
ajuda do governo para a com-
pra dos grãos”, argumentou.

Na mesma linha, o pre-
sidente da Associação dos 
Avicultores de Minas Gerais 
(Avimig), Antônio Carlos Cos-
ta, classificou as cotações do 
milho e da soja como “irreais”. 
“O desequilíbrio produtivo 

prejudicará a todos, inclusive 
os próprios vendedores de 
grãos. É preciso incentivar o 
plantio do milho, aumentar a 
produção para que a deman-
da seja atendida a preços 
mais razoáveis”, ponderou.

O superintendente téc-
nico da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg), 
Altino Rodrigues Neto, re-
forçou que a entidade está 
trabalhando em favor de 
medidas que beneficiem os 

produtores rurais, como a 
diminuição do ICMS na en-
trada do milho no Estado e 
a redução da base de cálculo 
do mesmo imposto na saída 
de suínos vivos para outros 
entes da federação.

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) afirmou 
que o Estado possui margem 
para cobrar menos impostos 
e incentivar o produtor rural. 
Os deputados Fábio Avelar 
Oliveira (PTdoB) e Nozinho 
(PDT) também cobraram que 

o governo encontre alternati-
vas para que o segmento não 
seja prejudicado.
Segurança – O prefeito de 
Curvelo, Maurício Guima-
rães, foi quem levantou a 
questão da falta de seguran-
ça no campo. Endossando a 
preocupação do prefeito, o 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS) salientou que muitos 
produtores têm sido rouba-
dos e que, por isso, não con-
seguem mais ter uma vida 
sustentável no campo. 

Comissão abordou o impacto do preço do milho e da soja na suinocultura e na avicultura mineiras

PLENÁRIO

Iniciada discussão de veto do governador
Na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, foi lido 
parecer do deputado Durval 
Ângelo (PT) pela manutenção 
do Veto Parcial à Proposição 
de Lei 22.997, que garante 
assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo 
Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Mi-
nas Gerais (Ipsemg) aos ser-
vidores demitidos em função 
da inconstitucionalidade da 
Lei Complementar 100, de 
2007. A proposição é oriunda 
do Projeto de Lei 3.230/16, 
do governador.

Durval Ângelo, desig-
nado relator em Plenário, 
acatou a argumentação de 
Pimentel para que seja ve-
tado o artigo 7º da propo-
sição, o qual mantém a efe-
tivação dos professores da 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) afeta-
dos pela Lei 100. 

O parlamentar endossou 
o argumento do governador 
de que, ao propor o restabe-
lecimento do vínculo desses 
professores, houve uma ten-
tativa oblíqua de dar nova vi-
da à lei que os efetivou.

Outro argumento de 
Fernando Pimentel, também 
confirmado pelo relator, é de 
que propor normas que alte-
rem o quadro funcional do 
Estado é prerrogativa exclusi-
va do Executivo. Além disso, 
ainda de acordo com o go-
vernador, o restabelecimento 
do vínculo acarretaria um im-
pacto financeiro não previsto 
no orçamento do Estado.
Designações – Durante a reu-
nião, também foi comunicada 
a composição de duas comis-
sões especiais. Para aquela 
que tratará da indicação do 

presidente da Fundação de 
Educação para o Trabalho de 
Minas Gerais (Utramig), foram 
designados os deputados Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB), Cás-
sio Soares (PSD), Duarte Bechir 
(PSD), João Leite (PSDB) e a 
deputada Marília Campos (PT).

Irão compor a comissão 
que vai analisar a indicação 
do diretor-geral do Institu-
to Estadual de Florestas (IEF) 
os deputados Ivair Nogueira 
(PMDB), Cristiano Silveira 
(PT), Antônio Carlos Arantes 
(PSDB), Cássio Soares e Emi-
dinho Madeira (PSB).

Willian Dias 
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Reunião vai abordar extinção da Utramig
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem re-
querimento de audiência pú-
blica sobre o Projeto de Lei 
(PL) 3.508/16, que propõe 
a extinção da Fundação de 
Educação para o Trabalho de 
Minas Gerais (Utramig). Soli-
citaram a reunião os deputa-

dos Rogério Correia e Marília 
Campos, ambos do PT. 

Os deputados Paulo Lamac 
(Rede), Carlos Pimenta (PDT), 
Doutor Jean Freire (PT), Gil Perei-
ra (PP), Geraldo Pimenta (PCdoB) 
e Rogério Correia tiveram pe-
dido de audiência aprovado na 
Comissão de Educação. O tema 

será as políticas públicas que o 
governo propõe para as univer-
sidades estaduais.

A segurança no campo 
irá pautar um debate público, 
autorizado ontem pela Co-
missão de Segurança Pública, 
a pedido do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT).

Na Comissão de Direi-
tos Humanos, foi aprovado 
requerimento do deputado 
Dirceu Ribeiro (PHS) para 
que seja realizada uma visita 
à Colônia Padre Damião, em 
Ubá. O objetivo é discutir a 
regularização fundiária das 
terras da unidade. 

ORADORES

Pimentel
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) criticou não só a 
gestão de Fernando Pimentel, 
como os gastos do governo 
com a empresa Líder Táxi Aé-
reo, que somariam R$ 915 mil 
até abril de 2016. Rodrigues 
censurou a falta de publici-
dade dos dados sobre pas-
sageiros e destinos dos voos 
fretados, acrescentando que 

o governo alegou que eles se-
riam “segredo de Estado para 
a segurança do governador e 
de sua família”. O parlamentar 
também abordou as acusa-
ções de que o governador te-
ria recebido propina, segundo 
delação premiada no âmbito 
da Operação Acrônimo, da Po-
lícia Federal. Sargento Rodri-
gues lembrou que continua 
colhendo assinaturas para 

que seja aberta uma CPI con-
tra Pimentel. O deputado cri-
ticou, ainda, a criação de três 
novas secretarias e de mais 
500 cargos comissionados 
no Estado. Por fim, ele pediu 
que a Mesa da Assembleia 
seja mais vigilante, uma vez 
que a Comissão de Direitos 
Humanos estaria tratando de 
assuntos de segurança públi-
ca em suas pautas.

Pimentel II
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) disse que o governador 
se tornou uma obsessão pa-
ra alguns deputados da opo-
sição. Segundo ele, Pimentel 
não está preocupado com 
as acusações e mantém sua 
rotina de trabalho. Silveira 
afirmou que há irregularida-
des nas investigações, como 
provas obtidas ilegalmente. 

Ele acrescentou, ainda, que 
o pedido de CPI na AJMG é 
temerário e inoportuno, uma 
vez que as informações ainda 
estão sendo investigadas. So-
bre as ações do Estado, Cris-
tiano Silveira lembrou que o 
governo entregou veículos 
para a área da saúde e 200 
ônibus escolares. O deputa-
do recordou que, no dia de 
entrega, várias pessoas esta-

vam presentes para prestigiar 
o governador, que teria sido 
aplaudido de pé. Encerran-
do seu pronunciamento, ele 
afirmou que a Comissão de 
Direitos Humanos promo-
veu uma audiência em Por-
teirinha sobre criminalidade 
no município, mas que não 
houve prejuízo relacionado 
à presença da Comissão de 
Segurança Pública.

Pimentel III
O deputado João Leite (PSDB) 
alegou não ser possível ter um 
debate sério com quem acha 
que o governador está tran-
quilo. Conforme informou, a 
Assembleia não deve votar 
propostas de Pimentel, como a 
que acabaria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico. Da mesma forma que o 

deputado Sargento Rodrigues, 
ele também cobrou a divulga-
ção das informações sobre os 
voos fretados do governo. So-
bre os comentários de Cristia-
no Silveira, em aparte, Gustavo 
Corrêa (DEM) disse que os de-
putados do PT é que mostra-
vam obsessão em relação aos 
ex-governadores Aécio Neves 
e Anastasia. Já Sargento Rodri-

gues reafirmou que as acusa-
ções contra o governador não 
são simples e que uma CPI é 
necessária. Dilzon Melo (PTB), 
também em aparte, agradeceu 
o helicóptero que foi entregue 
pelo governo a Varginha este 
ano para atender o Corpo de 
Bombeiros. No entanto, ele 
ressaltou que a região merece 
e precisa de muito mais.

Rodovias
O deputado Dalmo Ribeiro 
(PSDB) criticou a situação das 
estradas em Minas. Segundo 
ele, um ranking publicado na 
semana passada indica que o 
Estado tem a pior malha viária 
do Brasil. O deputado afirmou 
que, durante sua campanha, 
Pimentel prometeu priorizar a 
estrada MG-290, no Sul do Es-

tado, melhorar suas condições 
de acesso e sua estrutura, mas 
até hoje nada de concreto foi 
feito. Já existem requerimentos 
tramitando na ALMG para tra-
tar sobre os atrasos nas obras 
e a precariedade das rodovias, 
de acordo com Dalmo. O par-
lamentar também cobrou que 
os projetos de parceria público-
-privada devem ser conhecidos 

e discutidos na Casa. Dalmo 
defendeu, ainda, a Imprensa 
Oficial do Estado, ressaltan-
do projeto de sua autoria que 
propõe que a instituição seja 
declarada patrimônio cultural. 
Em aparte, Bonifácio Mourão 
(PSDB) lembrou que hoje o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
vai decidir se recebe ou não 
denúncia contra Pimentel.
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9 horas

-

10 horas

-

10h30

-

13 horas
-

14 horas
-

14h15
-
-

14h30

-

15 horas
-

16 horas
-

16h30
-

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (3/5) – Debate a atuação 

clandestina de lavadores e guardadores de carros
 3h30 Palestra – O parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Hábitos de leitura dos brasileiros 
 9h Assembleia Notícia/Fórum Técnico Plano Estadual de 

Educação – Etapa Final (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programas no PPAG

 Interrupção da Reunião Ordinária para 
Fórum Técnico Plano Estadual de Educação – Etapa Final  

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

 19h30 Panorama – Hábitos de leitura dos brasileiros 
 20h Palestra TRE – 

do STF Dias Toffoli
 21h Assembleia Debate –

Triângulo 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas) 

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Mito ou verdade? 
• Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
• O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.


