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Violência no campo acompanha ritmo de
crescimento da criminalidade nas cidades

         Já o deputado Inácio Fran-
co (PV) destacou a importân-
cia do campo para o desenvol-
vimento do País, enquanto o 
deputado Alencar da Silveira 
Jr. (PDT) abordou as dificulda-
des enfrentadas pelos muni-
cípios no combate à violência. 
“As prefeituras não aguentam 
mais arcar com despesas da 
área de segurança”, afirmou.

do secretário de Estado de 
Segurança Pública na reunião 
e foi mais um a censurar o 
que chamou de “redução de 
gastos” na área de segurança 
no Estado.

“Faltam estrutura e efeti-
vo na polícia, sim. Mas há mui-
ta omissão policial também”, 
ponderou o deputado Antô-
nio Carlos Arantes (PSDB). 

Tolentino também defen-
deu, assim como o deputado 
João Leite (PSDB), a liberação do 
uso de armas de fogo para pro-
dutores rurais e criticou os inves-
timentos do governo do Estado 
nas Polícias Militar e Civil.

O presidente da Comis-
são de Segurança Pública, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), lamentou a ausência 

Presidente da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, o deputado Fabiano To-
lentino (PPS) anunciou que 
protocolou ontem um pro-
jeto de lei para a criação do 
Plano Estadual de Seguran-
ça em Defesa do Campo. A 
proposta inclui a criação de 
uma delegacia especializada 
em roubos e furtos rurais. 

organização local dos produ-
tores rurais, com a criação de 
Conselhos de Segurança Públi-
ca (Conseps), a atuação conjun-
ta das polícias, além do fim da 
influência político-partidária na 
indicação de delegados.

Outras ações essenciais 
seriam a montagem de uma 
força-tarefa de investigação 
em cada um dos 17 territó-
rios de desenvolvimento do 
Estado e os investimentos 
nas patrulhas rurais.

detalhou. Esse fator explica-
ria apenas uma parte do pro-
blema, sendo a outra eviden-
ciada pela atuação deficiente 
das polícias, da Justiça e do 
sistema carcerário. 

O especialista ainda afir-
mou que o governo do Estado 
não prioriza a área de seguran-
ça e, muito menos, a integração 
entre as Polícias Militar e Civil.
Ações – Como medidas para a 
redução da criminalidade em 
Minas, Sapori recomendou a 

argumento de que o aumen-
to da criminalidade violenta 
estaria seguindo uma ten-
dência nacional. “Em alguns 
entes da federação, como 
Espírito Santo e São Paulo, a 
violência está caindo”, desta-
cou.
Tráfico – Na avaliação de Luís 
Flávio Sapori, a violência no 
meio rural piorou com o trá-
fico de drogas, especialmen-
te do crack. “Tráfico significa 
armas de fogo e homicídios”, 

O número de crimes violentos 
em Minas Gerais mais do que 
dobrou nos últimos quatro 
anos e o ritmo de crescimen-
to desse problema na zona 
rural tem acompanhado o 
das cidades. A constatação é 
do coordenador do Centro de 
Pesquisa em Segurança Pú-
blica da PUC Minas, Luís Flá-
vio Sapori. Ele participou do 
debate público Segurança no 
Campo, promovido ontem, 
no Plenário, pelas Comissões 
de Segurança Pública e de 
Agropecuária e Agroindústria.

Segundo Sapori, em 
2012, a média mensal de cri-
mes violentos era de aproxi-
madamente 5 mil (60 mil ao 
ano), índice que chegou a 11 
mil em 2015, totalizando 132 
mil crimes violentos anuais. 
Os dados são da Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica (Sesp), que considera 
crimes violentos homicídios, 
estupros, roubos e extorsões 
mediante sequestro, bem co-
mo casos de sequestro e cár-
cere privado.

“Esse número de crimes 
violentos é o maior da histó-
ria de Minas. O sentimento 
de insegurança no campo é o 
mesmo vivenciado nas cida-
des de todas as regiões do Es-
tado”, criticou. Ele refutou o 

Willian Dias

Trabalhadores e produtores rurais lotaram o Plenário ontem, durante o debate público 

Deputados cobram investimentos em segurança
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a atuação da Polícia Militar na cerimônia de entrega 
da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto. Requerimento: deputado 
Sargento Rodrigues

9h30
• Reunião preparatória do fórum técnico sobre as start-ups (Sala de Reu-

niões 1 da GPI)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.868/15 (turno único), do deputado Ulysses Gomes, que institui o Dia 
Estadual das Juventudes

13 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Machado) – debater, com a 

presença de convidados, a cafeicultura no Estado. Requerimento: depu-
tados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Nozinho, Rogério Correia, 
Antônio Carlos Arantes e Inácio Franco

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 

pareceres sobre o PL 3.482/16 (1º turno), do governador, que autoriza 
o Executivo a receber os imóveis da Cidade Administrativa que foram 
construídos pela Codemig; e sobre o PL 3.502/16 (1º turno), do governa-
dor, o qual autoriza o Executivo a alienar imóveis à Codemig

15 horas
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.509/16 
(1º turno), do governador, que extingue o Deop

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 
votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 616/15 (2º 
turno), da deputada Rosângela Reis, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores

• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 
o PL 3.166/15 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o 
Executivo a doar trechos rodoviários ao município de Ubá; e sobre o PL 
3.323/16 (1º turno), que autoriza o Executivo a doar trechos rodoviários 
ao município de Araxá 

15h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 
3.510/16 (1º turno), do governador, que extingue a Ruralminas

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para pessoas com deficiência visual

• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 
a dificuldade dos municípios mineiros para combater a dengue. Requeri-
mento: deputado Arlen Santiago 

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

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.832/15

Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão em 1º turno

PLC 52/16
Do governador. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel-MG). Discussão em 1º turno

PL 3.505/16
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 

Estado em Brasília. Discussão em 1º turno
PL 3.506/16

Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec). Discussão em 1º turno  

PL 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Discussão 
em 1º turno

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Discussão em 
1º turno

PL 3.513/16
Do governador. Cria a Empresa Mineira de Comunicações. Discussão 
em 1º turno

PL 3.515/16
Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS). Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Político João Navarro
 1h Segunda Musical – Deborah Burgarelli, Lucas Ellera, Islei Correa 

e Thelma Lander
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 

Drogas 31/5 – Debate o PL 3196/16, que regulamenta a 
exposição e a venda de produtos derivados do tabaco

 4h Palestra – Formação política para educadores: letramento e 
letramento político, com Rildo Cosson

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior – 

Assembleia Debate (Terceirização)
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Especial Eleições / Controle populacional de cães e 

gatos 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Audiência de custódia 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2 (Acesso à Cidade)
 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 (Terceirização)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Especial Eleições / Controle populacional de cães e 

gatos 
 20h Comissão Especial de Indicação à presidência da Utramig 

6/7 – Arguição pública de Lindomar Gomes da Silva 
 21h Memória e Poder – Político João Navarro
 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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