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Policiais aposentados querem voltar
a atuar como examinadores do Detran

Policiais civis aposentados 
querem voltar a trabalhar 
como examinadores do De-
partamento de Trânsito do 
Estado (Detran-MG), função 
da qual foram afastados, por 
recomendação do Ministério 
Público (MP), há cerca de um 
ano e meio.

Em audiência da Comis-
são de Administração Pública 
realizada ontem, eles manifes-
taram apoio ao Projeto de Lei 
(PL) 3.284/16, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), que solici-
tou a audiência. Se a proposi-
ção for aprovada, eles poderão 
retornar à atividade legalmen-
te, uma vez que o projeto con-
fere ao poder público o direito 
de escolher como examinado-
res tanto aposentados quanto 
aqueles que estão na ativa.

A legislação atual não 
permite que o cargo seja 
exercido por servidor apo-
sentado, o que motivou o MP 
a recomendar ao Detran-MG 
o afastamento dos aposenta-
dos. Com isso, o órgão teve 
que realizar, às pressas, um 
concurso público para contra-
tar novos examinadores.

Segundo os aposenta-
dos, porém, a medida teria 
resultado na queda da quali-
dade dos exames, já que os 
novos examinadores teriam 
sido preparados em um curso 
de apenas duas semanas, ao 

contrário dos antigos, que, 
antes de assumirem a fun-
ção, eram treinados durante 
14 meses ou mais. 

Se queixaram da per-
da de qualidade diretores e 
funcionários de autoescolas 
presentes à reunião. Eliane 
Sales, diretora da Auto Es-
cola Opção, de Santa Luzia, 
informou que, desde a mu-
dança, passou a receber mui-
tas reclamações dos alunos, 
inclusive sobre o fato de os 
novatos não saberem infor-
mar sequer em qual quesito 
o candidato foi reprovado.

O inspetor Altino Freitas 
também lamentou a mudança 
brusca. Na sua opinião, o Es-
tado deveria ter adotado um 
processo de transição, ainda 
mais tendo em vista que a 
função é de interesse público.
Instrumento legal – O de-
putado Cabo Júlio comuni-
cou que vai aguardar nota 
técnica da Polícia Civil sobre 
a proposta. “Só queremos 
acabar com a proibição dos 
aposentados atuarem co-
mo examinadores. Estamos 
dando um instrumento pa-
ra que a Polícia Civil possa, 

legalmente, convocar o apo-
sentado”, explicou.

Na justificativa que acom-
panha o projeto, o deputado 
alega que os policiais aposen-
tados são extremamente qua-
lificados para a função, pela ex-
periência adquirida na prática 
e em rigorosos treinamentos. 

Cabo Júlio também lem-
bra que os policias da ativa, 
ao comporem as bancas de 
avaliação, são obrigados a 
deixar seus postos de tra-
balho durante o horário de 
expediente, prejudicando os 
serviços policiais ordinários. 

Órgão admite perda de qualidade 
O representante do Detran-
-MG, Wagner Soares, admi-
tiu que os aposentados, mais 
experientes, estão fazendo 
falta e que, por isso, houve 
uma queda na qualidade dos 
exames. No entanto, ele ne-
gou que o número de exami-
nadores tenha caído.

“Hoje o quadro é 
maior, pois contamos com 

328 examinadores na Capi-
tal e Região Metropolitana 
e 600 no interior, relatou. 
Wagner explicou que, an-
tes da saída de 128 exa-
minadores aposentados, o 
órgão realizava uma média 
de 3,5 mil a 4 mil exames 
por semana, na Região 
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Hoje, esse número 

caiu quase pela metade, 
mas essa diferença seria 
resultado da falta de expe-
riência, e não do número 
de examinadores.

Com o afastamento, pa-
ra suprir a demanda, o De-
tran-MG teve que agilizar 
a realização de um concur-
so em duas semanas. Para 
contrabalançar, nos exames 

mais complexos, de catego-
rias profissionais, partici-
pam da avaliação uma du-
pla de examinadores – um 
antigo e outro novato.

O representante do ór-
gão reconheceu, entretan-
to, que duas semanas de 
treinamento são insuficien-
tes para se formar um bom 
examinador. 

A volta de policiais aposentados como examinadores foi debatida pela Comissão de Administração Pública 

 Guilherme Dardanhan
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Assembleia homenageia os 90 anos da UFV
Os 90 anos de uma das mais antigas instituições públicas de 
ensino superior do País, a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), foram celebrados na última segunda-feira (29), em 
Reunião Especial de Plenário. A homenagem foi solicitada pelo 
deputado Roberto Andrade (PSB).

Nascido em Viçosa, o parlamentar destacou a excelência da 
universidade em algumas áreas, como a de ciências agrárias, e 
a sua importância para o desenvolvimento da Zona da Mata.

Presidindo a reunião, o deputado Anselmo José Domingos 
(PTC) salientou como instituições sólidas como a UFV são es-
senciais para o desenvolvimento do País. Ele também leu uma 
mensagem do presidente da ALMG, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB), na qual ele ressaltou a trajetória de sucesso da 
universidade e a qualidade de seus profissionais.

Em nome da instituição, a reitora da UFV, Nilda de Fátima 
Soares, agradeceu a homenagem e o reconhecimento da uni-
verisade como um patrimônio a serviço do País.

Samarco entrega plano de recuperação

Comissões especiais elegem presidentes
Integrantes de oito comis-
sões especiais criadas para 
emitir parecer sobre vetos 
do governador a proposições 
de lei se reuniram na Assem-
bleia ontem para a eleição de 
seus presidentes e vices.

Uma dessas comissões vai 
analisar o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 23.125, de 2016. 
Originária do Projeto de Lei (PL) 
3.503/16, do governador, a pro-
posição integra a reforma admi-
nistrativa e estabelece a estru-
tura orgânica da administração 
pública do Poder Executivo.

O presidente eleito foi o 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB).

Pronto atendimento – Outro 
veto parcial do governador 
incide sobre a Proposição de 
Lei 23.130, que torna obri-
gatória a oferta de pronto 
atendimento de saúde em 
locais onde sejam realizados  
eventos públicos. O depu-
tado Cristiano Silveira (PT) 
presidirá a comissão que vai 
analisar esse veto. 
Vetos totais – O governa-
dor vetou por completo seis 
proposições de lei. As de 
número 23.126 e 23.129, 
dispõem, respectivamente, 
sobre a quitação de débito 
de reposição florestal e o 
registro de pessoas físicas e 

jurídicas que atuam no co-
mércio de joias usadas, ouro 
e metais nobres. 

O deputado Vanderlei 
Miranda (PMDB) foi eleito 
presidente da comissão que 
irá se debruçar sobre o pri-
meiro veto, enquanto o de-
putado Rogério Correia (PT) 
presidirá a segunda.

Já a Proposição de Lei 
23.177 propõe alterações no 
Código de Ética dos Militares. 
O deputado Durval Ângelo 
(PT) vai presidir a comissão 
que irá avaliar o veto a essa 
proposição. Rogério Correia, 
por sua vez, também foi elei-
to presidente da comissão 

sobre o veto à Proposição de 
Lei 23.179, que prevê a apro-
vação de planos de evacua-
ção em casos de acidente em 
obras dos Poderes do Estado.  

Por fim, ficou a cargo do 
deputado Durval Ângelo pre-
sidir as comissões criadas pa-
ra a análise das Proposições 
de Lei 23.188 e 23.189, que 
tratam da concessão de cré-
dito tributário para o apoio 
a hospitais filantrópicos e do 
registro de armas de fogo 
apreendidas no Estado. 
Pareceres – Reuniões para a 
apreciação dos pareceres so-
bre os vetos estão agendadas 
para a manhã de hoje.

Clarissa Barçante 

Willian Dias 

O Plano de Recuperação Ambiental Integrado (Prai), elabo-
rado pela mineradora Samarco, foi entregue na manhã de 
ontem ao presidente da Assembleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), pelo diretor-presidente da empresa, Rober-
to Carvalho. Também participaram do encontro o deputado 
Gustavo Valadares (PSDB) e os presidentes das Comissões 
de Minas e Energia, de Meio Ambiente e Extraordinária das 
Barragens, respectivamente, os deputados Gil Pereira (PP), 
Cássio Soares (PSD) e Agostinho Patrus Filho (PV), além de 
outros diretores da Samarco.

Segundo Roberto Carvalho, o Prai contempla projetos e 
estudos em andamento para a recuperação das áreas impac-
tadas pelo acidente em Mariana.

Na avaliação de Gil Pereira, o encontro mostrou que a 
Samarco está muito interessada em resolver todas as pen-
dências para retomar suas operações. 

Já Cássio Soares ressaltou a importância da visita do 
presidente da mineradora à ALMG, que seria um sinal de 

demonstração da relevância do acompanhamento que o 
Legislativo vem realizando desde que ocorreu a tragédia, 
em novembro do ano passado.
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Participantes de audiência cobram o
envolvimento dos jovens com a política

Denúncias de corrupção e pro-
cessos como o de impeach-
ment da presidente afastada 
Dilma Rousseff, atualmente 
sob os holofotes da mídia, 
não resumem a política. Ela 
deve fazer parte do dia a dia 
e precisa ser despertada na 
juventude, por meio da par-
ticipação em associações de 
bairros, grêmios, movimen-
tos sociais e culturais e até 
mesmo na internet.

Essa foi a tônica das dis-
cussões realizadas ontem em 
audiência pública promovida 
pela Comissão de Direitos 
Humanos em Ibirité.

Para o deputado Cristia-
no Silveira (PT), autor do re-
querimento para a reunião, 
discutir o envolvimento dos 
jovens na política é despertar 
para a compreensão de que 
ela está relacionada a ques-
tões cotidianas, como o custo 
de vida e o acesso à educação 
e à saúde de qualidade.

Falando a uma plateia de 
estudantes de 15 a 16 anos 

da Escola Sandoval Soares de 
Azevedo, da Fundação Helena 
Antipoff, o parlamentar desta-
cou que é desde novo que se 
começa a pensar e a construir 
o futuro. “Ainda que com de-
cepções, a política é a forma 
de mudar o mundo”, salientou.

Cristiano Silveira de-
fendeu que mais jovens co-
nheçam os sites e as redes 
sociais de candidatos e ór-
gãos públicos, bem como ini-
ciativas como o Parlamento 
Jovem de Minas, projeto da 
ALMG de educação política. 
“No Parlamento Jovem, os 
participantes discutem e vo-
tam propostas que podem 
ser encaminhadas aos depu-
tados”, frisou.
Organização – A superin-
tendente da subsecretaria 
de Estado da Juventude, 
Bárbara Ravena, também 
cobrou que os jovens se 
unam para cobrar melho-
rias dos políticos. Nesse 
sentido, ela lembrou que 
movimentos como as mani-

festações de rua realizadas 
em 2013 e a ocupações de 
escolas em São Paulo e em 
Belo Horizonte espelham a 
força da juventude.
Mordaça – O estudante 
Henrique Oliveiras, de 16 
anos, foi um dos que se 
manifestaram durante a 
audiência. Ele questionou 
as críticas voltadas à cha-
mada escola sem partido, 

questionando se a escola 
não deveria ser mesmo um 
espaço apartidário.

Participantes como o di-
retor da Escola Estadual dos 
Palmares, Eduardo Araújo, 
ponderaram que o movimento 
escola sem partido, tema de 
projeto que tramita no Con-
gresso, pode ser prejudicial se 
vier a tirar a possibilidade de 
se discutir política na escola. 

A relação dos jovens com a política foi debatida em audiência pública 

 Sarah Torres

PLENÁRIO

Processo de impeachment é analisado

O processo de impeachment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff motivou pronuncia-
mentos divergentes de depu-
tados na Reunião Ordinária 
de ontem. Cobranças e críti-
cas ao governador Fernando 
Pimentel, relativas à seca no 
Norte de Minas e à criação de 

uma secretaria extraordinária, 
também pautaram as falas dos 
parlamentares.

Criticando a possibili-
dade de impeachment, o de-
putado Cristiano Silveira (PT) 
ressaltou a honestidade da pre-
sidente. “Tenho orgulho de ser 
companheiro de partido dessa 

mulher. O Estado brasileiro terá 
que pedir desculpas”, afirmou.

Segundo o deputado Rogé-
rio Correia (PT), o sistema polí-
tico-eleitoral do País é que de-
veria estar sendo julgado, e não 
a presidente. “Não se reforma 
um País criminalizando um par-
tido ou uma pessoa”, criticou.

Por outro lado, o deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB) 
defendeu o processo, que, na 
sua avaliação, está legitimado 
pela Constituição da República. 
Para Mourão, está claro que a 
presidente violou a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e atrope-
lou a competência do Congres-
so Nacional, editando decretos 
sem autorização legislativa.
Secretaria – O deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB) criticou 
o governo do Estado pela cria-
ção da Secretaria Extraordiná-

ria de Desenvolvimento Inte-
grado e Fóruns Regionais, que, 
no seu entender, só visa à cria-
ção de empregos para petistas.

Rogério Correia respon-
deu que a nova secretaria, 
comandada pelo deputado 
licenciado Fábio Cherem, con-
tará com uma equipe formada 
exclusivamente por servidores 
que já trabalham no Executivo.
Seca – Já o deputado Carlos 
Pimenta (PDT) cobrou mais 
atenção do governo com a 
seca no Norte de Minas. “To-
dos os municípios do Nor-
te já decretaram estado de 
emergência”, advertiu.
Bloco – Ainda na Reunião Ordi-
nária, a presidência comunicou 
que o PHS, representado na 
ALMG pelo deputado Dirceu Ri-
beiro, passou a integrar o blo-
co Compromisso com Minas.

A criação de uma secretaria de Estado foi outro tema abordado na reunião

 Willian Dias 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes da Obra Social São José Operá-

rio, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 2.514/15 (1º turno), do deputado Arlen 
Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os cartórios informa-
rem ao Detran-MG a transferência de propriedade de veículos, no ato do 
reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador

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

• Participação da ALMG no 10º Encontro da Associação Brasileira de Ciên-
cia Política (Hotel Ouro Minas/Belo Horizonte)

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

que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 40 proposições, entre as quais o PL 703/15 (1º turno), do 
deputado Celinho do Sinttrocel, que dispõe sobre a proibição da dupla 
função exercida por motoristas em linhas intermunicipais

11 horas
• Apresentação do espetáculo Bumba Meu Boi (Espaço Democrático José 

Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade de Políticas Públicas 

Tancredo Neves, de Belo Horizonte

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições 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 Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, o tema “Democracia, liberdade e direitos humanos no 
Brasil e em Minas Gerais”. Requerimento: deputado Rogério Correia 

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.966/15 (1º turno), do deputado Thiago Cota, que dispõe sobre o direi-
to ao aleitamento materno nos estabelecimentos do Estado 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

15h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
19 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Nova Lima) – debater, com a pre-
sença de convidados, o monitoramento da qualidade do ar no bairro 
Alphaville. Requerimento: deputado Fred Costa

 0h Palestra TRE – Os desafios da Justiça Eleitoral, com Dias Toffoli 
 1h Panorama – Prevenção e combate a incêndios florestais 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(17/5) – O fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares 
de locomoção para pessoas com deficiência

 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Eficiência no serviço público 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 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 – Eficiência no serviço público 
 20h Via Justiça – Pensão alimentícia
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 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) 
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 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execu-
ção 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 
rodovia ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

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

Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus vizinhos. Faça a sua 
parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


