
24 DE AGOSTO DE 2016 – QUARTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.917

Nove projetos da reforma administrativa
do Estado são aprovados em Plenário

O Plenário aprovou, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
nove projetos de lei (PLs) 
do governador que inte-
gram a reforma administra-
tiva do Estado. À exceção do 
PL 3.513/16, que propõe a 
criação da Empresa Mineira 
de Comunicações, todas as 
demais proposições sugerem 
a extinção de órgãos da admi-
nistração pública. 

Foram aprovados em defi-
nitivo (2º turno) os PLs 3.504/16, 
3.505/16, 3.506/16, 3.509/16, 
3.511/16 e 3.515/16. Esses pro-
jetos estabelecem que sejam 
extintos, respectivamente, o 
Departamento Estadual de 
Telecomunicações de Minas 
Gerais (Detel-MG); o Escritó-
rio de Representação do go-
verno do Estado em Brasília; 
o Instituto de Geoinformação 
e Tecnologia (IGTec); o Depar-
tamento de Obras Públicas 
do Estado (Deop); a Imprensa 
Oficial e a Companhia Minei-
ra de Promoções (Prominas).    

Já os PLs 3.507/16, que 
acaba com a Fundação Cen-

tro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa 
Aplicada em Águas (Hidro-
ex), e 3.510/16, que extin-
gue a Fundação Rural Minei-
ra (Ruralminas), assim como 
o PL 3.513/16, que prevê não 

só  que seja criada uma em-
presa de comunicação, mas 
também que sejam incorpo-
radas por ela as atribuições 
da Rádio Inconfidência e da 
TV Minas, foram aprovados 
em 1º turno.

Ainda ontem, à tarde, as 
três proposições receberam 
pareceres de 2º turno favo-
ráveis da Comissão de Admi-
nistração Pública e já estão 
na pauta do Plenário para 
nova análise.

Exames de mamografia serão monitorados
Os deputados não votaram, 
no entanto, apenas projetos 
ligados à reforma adminis-
trativa. Outras quatro propo-
sições receberam o aval dos 
parlamentares, entre as quais 
o PL 528/15, de autoria do de-
putado Doutor Wilson Batista 
(PSD), que estabelece diretri-
zes que devem ser observa-
das pelo poder público para o 
monitoramento da qualidade 
dos exames de mamografia 
realizados no Estado.

A matéria, que passou 
em 2º turno, busca reverter 
o elevado índice de laudos 
equivocados de mamogra-
fia no Brasil.

Também foram aprova-
dos em definitivo, dessa vez 
em turno único, dois proje-
tos do governador que au-
torizam suplementações or-
çamentárias. O PL 3.661/16 
autoriza crédito em favor do 
Ministério Público do Estado 
(MP) e do Fundo Especial do 
MP, no valor total de R$ 4,54 
milhões. Já o PL 3.662/16 
permite crédito de até R$ 
164,2 milhões ao Tribunal 
de Justiça e ao Fundo Es-
pecial do Poder Judiciário, 
bem como o remaneja-
mento de recursos do tribu-
nal para o Fundo Financeiro 
de Previdência (Funfip). 

Os parlamentares ainda 
aprovaram, em 1º turno, o PL 
2.868/15, do deputado Ulysses 
Gomes (PT), que institui a Se-
mana Estadual das Juventudes, 
a ser realizada anualmente de 
12 a 18 de agosto. A proposta, 
que tramitaria em turno úni-
co, passou a tramitar em dois 
turnos por decisão da Presidên-
cia e retorna agora à Comissão 
de Esportes, Lazer e Juventude 
para análise de 2º turno. 
Cancelamento de indicação – 
Ainda na Reunião Ordinária, o 
Plenário recebeu mensagem 
do governador, por meio da 
qual ele determina a retirada 
de tramitação da indicação de 

Diogo Franco para a presidên-
cia da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (Feam). Nova 
indicação será feita, segundo 
a mensagem, oportunamente.
Membros de comissões – Por 
decisão da Presidência, foram 
indicados os membros efe-
tivos e suplentes de oito co-
missões especiais criadas para 
emitir pareceres sobre vetos 
totais e parciais do governa-
dor a proposições de lei.  

Os vetos do governador 
tramitam em turno único no 
Plenário. Para derrubar um 
veto, é necessária maioria 
absoluta de votos, ou seja, 39 
votos contrários.

 Também foram aprovadas ontem propostas que garantem crédito suplementar ao Judiciário e ao MP

Guilherme Dardanhan 
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Time de futebol americano é homenageado
Os 10 anos da Associação Social Minas Locomotiva, primeiro ti-
me de futebol americano do Estado, foram celebrados em uma 
Reunião Especial de Plenário na última segunda-feira (22).

O deputado Gustavo Valadares (PSDB) representou na reu-
nião a deputada Ione Pinheiro (DEM), autora do requerimento 
para a homenagem. No pronunciamento de Ione Pinheiro, lido 
pelo parlamentar, a deputada frisou que a paixão e a disciplina 
são algumas das características que movem esse esporte.

Gustavo Valadares, por sua vez, se colocou à disposição pa-
ra trabalhar pelo fortalecimento do futebol americano no Brasil.
Crescimento – O presidente da Associação Social Minas Loco-
motiva, Abraão Carvalho, ressaltou que a entidade tem lutado 
muito para ganhar espaço, estrutura e reconhecimento. 

Já o deputado João Leite (PSDB) leu pronunciamento do pre-
sidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), no qual ele 
destacou o trabalho da associação para a difusão da modalidade.

 Guilherme Bergamini 

Participantes de audiência denunciam
genocídio da juventude negra e LGBT

O genocídio da juventude ne-
gra e LGBT recebeu especial 
atenção ontem em audiência 
da Comissão de Esporte, La-
zer e Juventude promovida 
para debater a Política Esta-
dual da Juventude, instituída 
pela Lei 18.136, de 2009.

A norma prevê, entre 
outros pontos, medidas de 
incentivo à participação po-
lítica dos jovens e o apoio à 
inserção desse segmento na 
elaboração de políticas públi-
cas, por meio de conselhos, 
conferências, seminários e 
outros instrumentos. 

Durante os debates, Bruno 
Chaves, coordenador do Centro 
de Luta Pela Livre Orientação 

Sexual, mencionou um rela-
tório do Disque Direitos Hu-
manos, serviço telefônico de 
recebimento de denúncias 
da Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos do Ministé-
rio da Justiça, o qual aponta 
que 52% das vítimas de cri-
mes contra LGBTs são jovens. 
“Essa violência precisa estar 
no debate da segurança pú-
blica. Faltam espaços de di-
álogo e empoderamento”, 
ressaltou.

Chaves lembrou também 
que o Brasil lidera o ranking 
do número de mortes de pes-
soas transsexuais. 

Aruanã Leonni, militante 
do Levante Popular da Juven-

tude, abordou o assassinato de 
jovens negros por causas vio-
lentas. “A cada dia, morrem 84 
jovens negros. É como se caísse 
um avião diariamente. Preci-
samos dar prosseguimento à 
inclusão desses jovens na uni-
versidade e ao debate sobre a 
atenção aos negros no ensino 
básico”, salientou.

A diretora da União Bra-
sileira dos Estudantes Secun-
daristas, Bruna Fagundes, fri-
sou que só 19% da juventude 
brasileira estão na escola e 
pediu atenção do governo 
estadual às propostas de 
passe-livre, reformulação do 
espaço urbano e escola inte-
gral, bem como a ampliação 
da atuação do Conselho Esta-
dual da Juventude. 

Já a diretora da Comissão 
Estadual dos Trabalhadores 
Rurais da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do 
Estado (Fetaemg), Marilene 
Faustino, lamentou o que clas-
sificou de invisibilidade da ju-
ventude rural nas políticas de 
governo. “A reforma agrária 
permitiria à juventude conti-
nuar no seu espaço, construir 
a identidade do campo como 
espaço de vida, cultura, lazer 
e geração de renda”, pontuou.
Políticas públicas – Partici-
pantes da audiência também 

fizeram críticas ao governo 
interino de Michel Temer. O 
subsecretário de Juventude 
da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Partici-
pação Social e Cidadania, 
Miguel Ângelo, por exem-
plo, manifestou preocupa-
ção com a possibilidade de 
cobrança dos cursos de pós- 
-graduação de universidades 
públicas e de encerramen-
to de atividades do Sistema 
Único de Saúde. “Eles que-
rem acabar com tudo. Preci-
samos debater o Plano Esta-
dual de Juventude. Ele deve 
ser discutido por essa Casa 
com urgência”, cobrou.

Um dos autores do re-
querimento para a realização 
da reunião, o deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) ressal-
tou a necessidade de diálogo 
entre o governo e a juventu-
de, “a esperança de constru-
ção de um mundo novo”.  

O deputado Ulysses Go-
mes (PT), por sua vez, ressal-
tou o Projeto de Lei 2.868/15, 
de sua autoria, aprovado on-
tem, em 1º turno, no Plená-
rio, que implementa a Sema-
na Estadual das Juventudes. 
“Será mais uma oportunidade 
de espaço para participação 
ativa e debates com e para a 
juventude”, explicou.

Comissão promoveu debate sobre a Política Estadual da Juventude

Sarah Torres 
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Taxistas exigem o aumento da fiscalização
de motoristas do Uber na Capital

Cerca de 300 taxistas de Belo 
Horizonte e da Região Metro-
politana, acompanhados de 
sindicalistas e de vereadores 
da Capital, cobraram do poder 
público o aumento da fiscali-
zação do transporte de passa-
geiros, especialmente aquele 
intermediado pelo aplicativo 
Uber, classificado por eles co-
mo uma atividade clandestina. 
Eles participaram de audiência 
pública conjunta das Comissões 
de Desenvolvimento Econômico 
e de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas realizada ontem. 
A categoria exigiu o cumprimen-
to das legislações municipal e 
estadual que regem o tema.

O vereador Professor 
Wendel foi quem solicitou 

aos deputados Antônio Car-
los Arantes (PSDB) e Deiró 
Marra (PSB) a realização da 
audiência na ALMG. Segundo 
ele, os órgãos responsáveis já 
contam com a legislação ne-
cessária para embasar a fisca-
lização, contida, entre outras 
normas, nas Leis 10.900, de 
2016 (municipal) e 19.445, de 
2011 (estadual).

A primeira, aprovada em 
Belo Horizonte, trata do cre-
denciamento de empresas 
que operam ou administram 
aplicativos de captação, dis-
ponibilização e intermedia-
ção de serviços de transpor-
te individual remunerado de 
passageiros. Já a Lei 19.445 
estabelece normas para coi-

bir o transporte metropolita-
no e intermunicipal clandesti-
no de passageiros no Estado. 

“Estamos cansados da 
omissão do poder público, 
que não vem fiscalizando co-
mo deveria”, afirmou o vere-
ador. Na mesma linha, Leno 
Braga Lopes, do Movimento 
Independente do Taxista, res-
saltou que o Estado não pode 
permitir que uma empresa 
estrangeira, como o Uber, 
opere no Brasil sem seguir as 
normas nacionais. 
Segurança – O presidente 
do Sindicato das Empresas 
Locadoras de Táxi BH-Região 
Metropolitana (Sindilocata-
xi), Bruno Pinto, questionou 
a segurança do transporte 

oferecido pelo Uber. Segundo 
ele, os motoristas vinculados 
ao aplicativo buscam viciar 
os passageiros em peque-
nos confortos, como água e 
balas, sem se atentar para o 
principal: um transporte rápi-
do e seguro.

André de Souza Maggi, 
do Grupo Táxi Legal, acres-
centou que o Uber, além de 
infringir várias normas de 
transporte, desobedece à le-
gislação trabalhista. 

Janaína de Souza e Sil-
va, advogada do Táxi Legal, 
por sua vez, lembrou que, ao 
contrário dos motoristas do 
Uber, os taxistas são obriga-
dos a submeter seus veículos 
a vistorias anuais, a apresen-
tar certidões de bons antece-
dentes e a participar, periodi-
camente, de cursos. 
Fiscalização – O tenente da 
Polícia Militar Rodoviária, 
Geraldo Silva, explicou que 
a atuação da PM acontece 
mediante convênios com a 
BHTrans, no caso de Belo 
Horizonte, e com o Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER-MG), quando são 
vias estaduais. 

A atuação fiscalizatória do 
DER-MG, conforme informou 
a diretora de Fiscalização do 
órgão, Maria Luiza Monteiro, 
tem se voltado prioritaria-
mente para o Aeroporto de 
Confins, na RMBH. Ela tam-
bém contou que estão sendo 
treinados cerca de 600 poli-
ciais no Estado para atuar nes-
se tipo de fiscalização.

A proibição do transporte irregular de passageiros foi tema de audiência pública na ALMG

Comissões vão cobrar o fim da impunidade
Para o deputado Antônio 
Carlos Arantes, no Brasil, 
existe a sensação de que vale 
a pena trabalhar na clandes-
tinidade. “O clandestino cria 
suas próprias normas, e o ci-
dadão fica desprotegido. En-
quanto isso, o poder público, 
que tem a obrigação de fazer 
cumprir a lei, tem sido omis-
so”, criticou. Na sua opinião, 

a profissão de taxista é uma 
das mais importantes, uma 
vez que promove um trans-
porte viável, regulamentado 
por lei e sob fiscalização.

“Os taxistas pedem ape-
nas que os motoristas do 
Uber também paguem im-
postos e obrigações ao poder 
público”, lembrou, reclaman-
do da suposta concorrência 

desleal do aplicativo. Ao fi-
nal da reunião, ele anunciou 
que as duas comissões que 
organizaram o debate vão 
aprovar requerimentos co-
brando providências do go-
vernador, do DER-MG e da 
Polícia Militar.

Ao lembrar que é em-
presário do transporte co-
letivo no interior do Estado, 

o deputado Deiró Marra 
alertou que uma das pró-
ximas iniciativas do Uber 
será agenciar o transporte 
de passageiros por meio 
de ônibus, como já ocor-
re no México. Ele também 
defendeu fiscalizações mais 
rigorosas, embasadas nas 
leis municipais e estaduais 
já existentes.

Daniel Protzner 
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Codemig pretende sanar problemas
contábeis com a transferência de imóveis

As transferências de imóveis 
entre o governo do Estado e 
a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) vão sanar 
um problema contábil da 
companhia e, por outro la-
do, permitir que ela invista 
em diferentes setores eco-
nômicos. Os esclarecimentos 
foram prestados ontem pelo 
diretor-presidente da Code-

mig, Marco Antônio Castello 
Branco, que participou de 
audiência da Comissão de 
Administração Pública.

O encontro foi solicitado 
pelo deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM), para que fosse 
debatido o conteúdo dos Pro-
jetos de Lei (PLs) 3.482/16, 
que autoriza o Executivo a 
receber os imóveis do com-
plexo da Cidade Administrati-

va construídos pela Codemig, 
e 3.502/16, o qual permite 
que o governo aliene à com-
panhia quatro conjuntos de 
imóveis em Belo Horizonte 
e Lagoa Santa. Ambos estão 
em tramitação na ALMG.

Marco Antônio explicou 
que a participação da Code-
mig no empreendimento da 
Cidade Administrativa acar-
retou um passivo de R$ 1,2 

bilhão no balanço da compa-
nhia, que não seria recupera-
do, já que ela não recebe alu-
guel dos imóveis. “A Codemig 
é dona de prédios construídos 
em terreno do Estado e não 
recebe nada de aluguel”, ex-
plicou Marco Antônio, desta-
cando que auditores vinham 
fazendo essa observação no 
balanço da companhia.

Uma das consequências 
dessa situação era o impedi-
mento legal para que a Code-
mig distribuísse dividendos 
ao seu acionista, o governo. 
A solução técnica encontrada 
foi o Executivo elevar o capi-
tal da Codemig – o que foi fei-
to em 2012, por meio de uma 
operação de emissão de de-
bêntures – e, depois, reduzir 
esse capital, com a transfe-
rência dos imóveis da Cidade 
Administrativa.

Os prédios, informou Mar-
co Antônio, foram avaliados 
em R$ 2 bilhões, mas o go-
verno os recebeu pelo valor 
de custo, de R$ 1,1 bi, como 
manda a lei. “Já voltamos a 
distribuir dividendos ao Esta-
do. Mas, para que ele incor-
pore os imóveis ao seu patri-
mônio, é preciso a aprovação 
da lei”, afirmou.

Companhia deve receber terrenos na Capital
Marco Antônio Castello Bran-
co também detalhou os imó-
veis que a Codemig deve 
receber, previstos no PL 
3.502/16. O primeiro item 
é um terreno localizado no 
Bairro Olhos D’Água, em Be-
lo Horizonte, que foi área de 
mineração.

O diretor-presidente afir-
mou que a companhia já é a 
gestora do imóvel. Segundo 
ele, a Codemig já gastou R$ 5 
milhões, desde setembro de 
2013, para fazer a vigilância 
e a segurança do local, e a 
transferência dará cobertura 
a esses gastos, do ponto de 
vista contábil. 

Outro item são dois lotes 
na Avenida Assis Chateau-

briand, na Capital. Segundo 
Marco Antônio, trata-se de 
dois galpões contíguos a 
outros galpões que já são 
da Codemig, e a junção dos 
imóveis seria necessária pa-
ra garantir uma melhor utili-
zação da área.

O terceiro item do PL 
3.502/16 é composto por 
dois terrenos localizados no 
Bairro Bonsucesso, na Região 
do Barreiro. A Codemig pre-
tende investir no desenvolvi-
mento econômico da região, 
incorporando a área ao vizi-
nho Distrito Industrial Jatobá.

O último imóvel é um 
terreno em Lagoa Santa, no 
qual a Codemig quer implan-
tar o Projeto Laboratório Fá-

brica Ímãs de Terras Raras. “O 
empreendimento tem que 
ser em terreno do empreen-
dedor, que é a Codemig”, jus-
tificou Marco Antônio.

O deputado Gustavo Cor-
rêa afirmou ter dúvidas sobre 
os reais interesses do Execu-
tivo ao fazer as transferências 
dos imóveis e salientou que 
a Codemig está abrindo mão 
de um “belo patrimônio”. 
“Temos ouvido que o gover-
no quer aumentar seu capital 
para ter maior poder de endi-
vidamento”, apontou.
Pirma – Questionado pelos 
parlamentares, Marco An-
tônio também apresentou 
o Projeto de Integração 
Regional de Minas Gerais 

– Modal Aéreo (Pirma), im-
plantado pelo governo na 
última semana, por meio 
da Codemig e da Secretaria 
de Estado de Transportes e 
Obras Públicas (Setop).

O Pirma oferece voos re-
gulares, a partir do Aeroporto 
da Pampulha, na Capital, pa-
ra 12 cidades do interior, em 
aviões monomotor e a preços 
competitivos. 

Gustavo Corrêa alertou 
para os riscos econômicos e 
também de acidentes. Já o 
deputado João Magalhães 
(PMDB) previu que a iniciati-
va será um sucesso e lamen-
tou que sua região, o Capa-
raó, tenha ficado de fora da 
primeira fase do Pirma.

Presidente da Codemig prestou esclarecimentos sobre a transferência de imóveis entre a empresa e o Estado

Pollyanna Maliniak 
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Consulta pública vai embasar a 
análise de projetos sobre urbanismo

A importância da participação 
da sociedade, em especial de 
arquitetos e urbanistas, para 
o aperfeiçoamento de proje-
tos de lei sobre esse tema em 
tramitação na Assembleia foi 
destacada ontem no debate 
público Arquitetura, Urbanis-
mo e Legislação.

O evento foi promovido 
pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, 
em parceria com o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de 
Minas Gerais (CAU/MG). Du-
rante o debate, foi lançado, ain-
da, o site de consulta pública do 
CAU/MG sobre esses projetos.

A consulta ficará aberta 
por 90 dias, e os interessados 
em participar podem se ma-
nifestar a favor dos projetos 
ou contra eles, ou ainda em 
concordância com ressalvas. 
Passado esse período, o con-
selho irá dar um retorno à 
ALMG sobre as matérias.

Autor do requerimento 
que deu origem ao deba-
te, o deputado Fred Costa 
(PEN) salientou a relevância 
da participação da popula-
ção para o aprimoramento 
das proposições que trami-
tam na ALMG relacionadas 
à área de arquitetura e ur-
banismo. “É legítimo que 
quem mais entende do as-
sunto contribua com os tex-
tos”, defendeu. Ele também 
lembrou que o resultado da 
consulta pública poderá em-
basar os deputados na aná-
lise dos projetos e resultar 
em leis mais efetivas.

Direito à moradia – Durante 
o debate, os convidados fize-
ram considerações sobre al-
guns projetos que abordam a 
área de arquitetura e urbanis-
mo. A coordenadora estadual 
das Promotorias de Justiça 
de Habitação e Urbanismo, 
Marta Larcher, por exemplo, 
tratou do PL 554/15, de auto-
ria do deputado Fred Costa, 
que dispõe sobre a assistên-
cia pública e gratuita na área 
para habitações de interesse 
social voltadas à população 
de baixa renda. 

Na opinião de Marta, o 
projeto precisa ser aprimora-
do em alguns aspectos, como 
na explicitação da forma com 
que essa política poderia ser 
levada a cabo.

Outras proposições ana-
lisadas foram o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 11/15, 
do deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB), e os PLs 34/15, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS); 39/15, dos deputados 
Adalclever Lopes (PMDB) e 
Ulysses Gomes (PT); e 55/16, 
do deputado Elismar Prado 
(sem partido).

Esses projetos instituem, 
respectivamente, as Regiões 
Metropolitanas de Montes 
Claros, Juiz de Fora, Pouso 
Alegre e Uberlândia.

A diretora-geral da Agên-
cia de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Flávia do Amaral, ci-
tou como um benefício da ges-
tão metropolitana a integração 

e o compartilhamento dos es-
forços dos municípios e do Es-
tado para execução de funções 
públicas. No entanto, ela pon-
derou como uma dificuldade o 
conflito de autonomia entre o 
governo e os municípios. 
Vistoria – Já o vice-presiden-
te da Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg), Teo-
domiro Camargos, destacou 
o PL 583/15, de autoria dos 
deputados Fred Costa e Paulo 
Lamac (Rede). A proposição 
dispõe sobre a obrigatorieda-
de de vistoria pelos condomí-
nios de prédios residenciais e 
comerciais. 

Camargos ressaltou que 
projetos nesse sentido são re-
levantes para que acidentes 
em edificações sejam evitados. 

Cidades devem ser inclusivas e sustentáveis
Cidades mais inclusivas, 
sustentáveis e acessíveis 
para todos foi outra ideia 
defendida no debate públi-
co. Participante da mesa de 
abertura do evento, o se-
cretário municipal adjunto 
de Planejamento Urbano 
da Prefeitura de BH, Leo-
nardo Castro, ressaltou que 
as cidades ganham, a cada 

dia, o holofote da susten-
tabilidade do planeta. “Elas 
são responsáveis por emis-
são de 75% dos gases do 
efeito estufa”, ponderou, 
ao lembrar que as cidades 
estão crescendo, mas de 
modo errado, e que cabe 
ao profissional da área or-
denar, de certa forma, esse 
crescimento.

Na busca por essa ci-
dade ideal, o presidente do 
CAU-BR, Haroldo Pinheiro, 
defendeu que a licitação das 
obras públicas, decorrente 
de um projeto escolhido por 
qualidade (via concurso), 
seja realizada com projetos 
completos.

Na opinião de Haroldo, 
o concurso público como 

modalidade de escolha de 
um projeto completo ar-
quitetônico é fundamental 
para uma política de Esta-
do voltada à construção de 
cidades sustentáveis. Isso 
porque obras públicas lici-
tadas por projeto completo 
mostram planejamento de 
gasto e podem minimizar os 
imprevistos. 

Debate público abordou a legislação voltada ao segmento de arquitetura e urbanismo 

Ricardo Barbosa 
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Autoridades reivindicam o aumento do
efetivo policial em Carmo do Rio Claro

Produtores rurais, empresá-
rios, bancários e autoridades 
de Carmo do Rio Claro (Sul 
de Minas) solicitaram aos 
deputados da Comissão de 
Segurança Pública que co-
brem do governo o aumento 
do efetivo policial e investi-
mentos nas forças de segu-
rança na região. O apelo foi 
feito ontem, em audiência 
que tratou do aumento da 
criminalidade no município 
e em cidades vizinhas.

O prefeito de Carmo do 
Rio Claro, Sebastião Lemos, 
explicou que o município tem 
sido penalizado pela situação 
financeira de Minas. Segundo 
ele, os repasses de ICMS es-
tão sendo atrasados e, quan-
do feitos, com valores abaixo 
do esperado. Com isso, os 
convênios com as Polícias Ci-
vil e Militar estão prejudica-
dos, e os registros de roubos 
são quase diários. “O muni-
cípio não aguenta mais essa 
situação”, salientou. 

Diante desse cenário, 
o procurador de justiça da 
comarca, Bruno Freitas, de-
fendeu que sejam enviados 
novos policiais concursados 
para a região. Ele pediu aos 
deputados que auxiliem no 
processo de negociação com 
o Executivo, tendo em vista 
que novas turmas de profis-
sionais estariam encerrando 
seu treinamento.
Medo – O aumento dos as-
saltos a propriedades rurais 

têm provocado um êxodo 
rural na região, de acordo 
com o presidente do Sindi-
cato Rural de Carmo do Rio 
Claro, Tony Reis. “A insegu-
rança na zona rural é assus-
tadora. Não há sequer via-
turas para lavrar o boletim 
de ocorrência de furtos no 
campo. Os produtores pre-
cisam se deslocar para fazer 
o registro”, explicou.

Outro reflexo da inse-
gurança é o fechamento de 
agências bancárias, confor-
me relatou o presidente do 
Sicoob Credicarmo, Rodrigo 

Reis. Segundo ele, de janeiro 
deste ano até agora, foram 
subtraídos R$ 12 milhões em 
assaltos à mão armada e ex-
plosão de caixas eletrônicos. 
Efetivo – Responsável pelo 
atendimento a 55 municípios 
e mais de um milhão de ha-
bitantes no Sul de Minas, o 
chefe da Polícia Civil de Po-
ços de Caldas, Bráulio Stiva-
nin, afirmou que enfrenta o 
problema da falta de efetivo 
policial e de estrutura com 
esforço e planejamento.

Ele ponderou que, ape-
sar de os crimes contra o 

patrimônio, em especial as-
saltos a bancos e explosão de 
caixas eletrônicos, estarem 
crescendo, os homicídios 
apresentam queda. “As inves-
tigações estão sendo feitas, 
mas as divisas estão abertas 
e a região é próxima ao Es-
tado de São Paulo, de onde 
também vêm quadrilhas de 
criminosos”, salientou.

Para o delegado de Po-
lícia Civil de Alfenas, Thiago 
Gomes Ribeiro, o diagnóstico 
é claro: a polícia padece de 
ausência de efetivo e de ver-
bas para custeio. 

Deputados ouviram produtores rurais, empresários, bancários e autoridades de Carmo do Rio Claro e região 

Guilherme Bergamini 

Deputados solicitam mais investimentos
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), que soli-
citou a reunião, afirmou 
que o governo não tem 
feito os investimentos ne-
cessários para combater a 
criminalidade. Nesse sen-
tido, ele destacou que pre-
tende criar, por meio do PL 
3.749/16, um Plano Estadual 
de Segurança e Defesa no 
Campo, com o objetivo de 
direcionar mais recursos pa-
ra a segurança pública.

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) reforçou 
as palavras de Antônio 
Carlos Arantes, ao criticar 
o governador por, segundo 
ele, ter prometido aumen-
tar os gastos com defesa 
social durante a campa-
nha eleitoral e, na verda-
de, ter feito o oposto. Ele 
citou dados que mostram 
a redução no aporte finan-
ceiro do governo estadual 
no setor.

Segundo o parlamentar, 
houve uma redução nos in-
vestimentos na Polícia Civil 
de R$ 36 milhões para R$ 4 
milhões, entre os anos de 
2014 e 2015, e de R$ 150 
milhões para R$ 95 milhões 
no custeio, no mesmo pe-
ríodo. Em relação à Polícia 
Militar, a queda teria sido 
de R$ 48 milhões para R$ 9 
milhões em investimento.  

Já o deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) defendeu 

que os municípios incluam 
em seus orçamentos o in-
vestimento em segurança 
pública, apesar de também 
ter ressaltado que é preciso 
uma contrapartida do gover-
no para que o serviço seja ofe-
recido com eficiência para a 
população. No seu entender, 
não existe, hoje, planeja-
mento financeiro por parte 
do poder público para os 
servidores e para a estrutu-
ra das polícias. 
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (9 horas) 
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.515/16

Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de 
Processamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Ge-
rais Administração e Serviços (MGS). Prosseguimento de votação 
em 2º turno

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

PL 2.672/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Institui o Dia Estadual da Raça do Ca-
valo Manga-larga Marchador. Votação em turno único

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Votação em 
2º turno

PL 1.064/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre os direitos e de-
veres dos pais e responsáveis na participação da vida escolar 
das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. 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 ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.816/15
Do governador. Autoriza a Fapemig a alienar os bens que especifica. 
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

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas.
Votação em 1º turno

PL 3.099/15
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviá-
rio ao município de Limeira do Oeste. Votação em 1º turno.

PL 3.192/16
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de 
Dom Cavati. Votação 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 2º turno

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Dis-
cussão em 2º turno

PL 3.513/16
Do governador. Altera a denominação da Rádio Inconfidência. Discus-
são em 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas) 
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Comissão elogia fiscalização de
materiais fotovoltaicos para aeroportos

O presidente da Comissão de 
Minas e Energia, deputado 
Gil Pereira (PP), parabenizou 
a iniciativa do Ministério de 
Minas e Energia de fiscalizar 
a fabricação de materiais fo-
tovoltaicos para aeroportos 
brasileiros, como o Aeropor-
to Internacional de Confins, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

Ele participou ontem, em 
São Paulo (SP), de uma visita 
da comissão à Intersolar South 
America, maior evento de fei-
ra e congresso voltado para 
o setor solar na América do 
Sul. Tanto a feira quanto o 
congresso abordam as áreas 
de energia fotovoltaica, 
tecnologias de produção 
FV, sistemas de armazena-
mento de energia e tecnolo-
gias termossolares.

O deputado, que pediu a 
visita, é autor do Projeto de 
Lei (PL) 1.350/15, o qual deu 
origem à Lei 21.713, de 2015, 
que amplia o prazo para con-
cessão de crédito de ICMS re-

lativo à aquisição de energia 
solar no Estado.
Intersolar South America – A 
Intersolar congrega profissio-
nais e empresas do mundo 
inteiro no esforço de aumen-
tar a participação da energia 
solar no fornecimento de 
energia elétrica. Com even-
tos em quatro continentes, a 
Intersolar está sendo realiza-
da no Expo Center Norte, em 
São Paulo, até amanhã (25).

Desde sua fundação, a In-
tersolar é o palco mais impor-
tante do setor para produto-
res, fornecedores, distribui-
dores, prestadores de serviço 
e parceiros da indústria solar 
global. Em 2015, um total de 
115 expositores e mais de 9 
mil visitantes do setor com-
pareceram à Intersolar South 
America. No congresso para-
lelo, 91 palestrantes e mais 
de 810 conferencistas discuti-
ram temas atuais do segmen-
to e elucidaram as condições 
dos contextos tecnológico, 
comercial e político.

Com 25 anos de expe-
riência, a Intersolar está ex-
cepcionalmente posicionada 
para congregar membros do 
setor solar provenientes dos 
mercados mais influentes do 
mundo. A Intersolar realiza 
feiras e congressos em Mu-

nique, São Francisco, Bom-
baim, Pequim, São Paulo e, 
a partir de 2016, em Dubai. 
Esses eventos globais são 
complementados pelas Cú-
pulas Intersolar, promovidas 
em mercados emergentes do 
mundo inteiro.

 Comissão visitou ontem, em São Paulo, a feira Intersolar South America

Carlos Humberto
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, a importância e a situação da engenharia pública e dos traba-
lhadores do segmento no Estado. Requerimento: deputado Celinho 
do Sinttrocel

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições da comissão

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – debater, com a presen-

ça de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega 
da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto. Requerimento: deputa-
do Sargento Rodrigues

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Teatro) – debater, com a pre-
sença de convidados, os 10 anos da Lei Maria da Penha. Requerimen-
to: deputado Inácio Franco e deputada Rosângela Reis

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

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

sições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 

pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º 
turno), do governador, que autoriza o Executivo a alienar imóveis à 
Codemig

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

ções da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 1.188/15 (1º tur-
no), do deputado João Magalhães, que assegura o acesso de personal 
trainers às academias para acompanhar seus clientes

11 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Contagem) – debater, com a presença de 

convidados, projeto que cria a Área de Proteção Ambiental do Parque 
Fernão Dias. Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Ma-
rília Campos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convida-

dos, a situação da Justiça do Trabalho. Requerimento: deputado Celi-
nho do Sinttrocel 

14h30
• Comissão do Trabalho (Teatro) – discutir e votar proposições da comissão 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de 

redação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

ceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a alienar imóveis à Codemig

14h40
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a 
presença de convidados, a relevância do Instituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA) e questões relativas às carreiras dos servidores do setor. 
Requerimento: deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e 
Antônio Carlos Arantes

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – entrega de diploma de votos de 

congratulações a Rogério Tavares, empossado na Academia Mineira de 
Letras. Requerimento: deputada Ione Pinheiro

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

(Brasília) – acompanhar a Assembleia Geral da Associação Nacional 
pela Restrição da Propaganda de Bebidas Alcoólicas. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre o PL 3.482/16 (1º turno), do governador, 
que autoriza o Executivo a receber imóveis da Cidade Adminisrativa 
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

 18 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 

pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º 
turno), do governador, que autoriza o Executivo a alienar imóveis à 
Codemig

 19 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas (Espaço Democrático 

José Aparecido de Oliveira)

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Mitos e verdades sobre a vitamina D
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(21/6) – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
Executivo no terceiro quadrimestre de 2015 e no primeiro 
quadrimestre de 2016

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 
públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 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) – Violência contra animais
 9h Assembleia Notícia  – Reunião Extraordinária de Plenário (ao 

vivo)  
 12h Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun 

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Violência contra animais
 20h Comissão Especial de indicação para diretor-geral do 

IEF (inédito) (9/8) – Arguição pública de João Paulo Mello 
Rodrigues Sarmento  

 21h Assembleia Debate – Terceirização 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 


