
15 DE SETEMBRO DE 2016 – QUINTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.932

Queda na arrecadação é o maior empecilho
que muitos dos empreendi-
mentos que desejam se ins-
talar em Minas passam pela 
análise de órgãos do Sisema. 
O deputado Inácio Franco 
(PV) endossou a avaliação da 
deputada.

Marília Campos ainda 
lembrou que é uma imposi-
ção legal a garantia de que os 
recursos do Sisema sejam de 
fato destinados ao sistema.

No entanto, ele admitiu que 
não há prazo para isso. “A 
arrecadação do Estado  está 
em situação calamitosa”, 
 argumentou.

Apesar das dificuldades, 
a deputada Marília Campos 
(PT), que solicitou a audiên
cia, destacou que as melho-
rias reivindicadas para o Sise-
ma contribuiriam para o de-
senvolvimento do Estado, já 

de Fiscal (LRF) para despesas 
com pessoal.

O assessorchefe de Rela-
ções Sindicais da Secretaria 
de Estado do Planejamento 
e Gestão (Seplag), Carlos Ca-
lazans, também defendeu a 
conciliação e adiantou que 
o trabalho deverá resultar 
no envio de um projeto de 
lei à ALMG com um novo pla-
no de carreira para o Sisema. 

O superintendente de Ges-
tão e Desenvolvimento de 
Pessoas da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Renato Pereira, avaliou 
que a conciliação foi o me-
lhor caminho, registrando, 
contudo, que a situação no 
sistema já poderia estar me-
lhor, se não fossem os limi-
tes da Lei de Responsabilida-

Negociação entre o governo e servidores
do Sisema deve ser concluída este mês

Clarissa Barçante

Categoria cobrou, em audiência pública, que os recursos do Sisema sejam de fato destinados ao sistema

tempo, o governo também re-
correu ao Tribunal de Justiça 
visando à suspensão da greve, 
o que acabou por desenca
dear a busca de entendimen-
to entre as partes, conforme 
proposto pelo desembarga-
dor Luís Carlos Gambogi.

Dois grupos foram forma-
dos desde então, um para tra-
tar do plano de carreira da ca-
tegoria, outro das condições 
de trabalho. Para isso, foi es-
tipulado um prazo de 60 dias, 
que vence daqui a 10 dias.

balhadores do Sisema inicia-
ram uma greve para alterar 
critérios de promoção e pro-
gressão da carreira e acabar 
com o fator redutor da gratifi-
cação salarial, implantado no 
governo passado. Eles reivin-
dicam também melhorias nas 
condições de trabalho.

Após uma intermediação 
da Comissão de Meio Am-
biente, governo e servidores 
iniciaram uma negociação e, 
no dia 22 de julho, a paralisa-
ção foi suspensa. Nesse meio 

de acordo com Macedo,  cerca 
de R$ 250 milhões arrecada-
dos pelo Estado com a Taxa 
de Controle, Monitoramento 
e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Explora-
ção e Aproveitamento de Re-
cursos Minerários (TFRM) no 
último ano estariam sendo 
usados para o pagamento da 
folha de pessoal da área da 
Fazenda e, até recentemente, 
da Polícia Militar.
Reivindicações – Em 20 de 
maio, os cerca de 1,7 mil tra-

Em 10 dias deverá estar con-
cluído o trabalho de dois 
grupos formados por repre-
sentantes dos servidores e 
do governo do Estado, com a 
mediação do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG), 
para tratar de reivindicações 
feitas durante a recente gre-
ve que atingiu o Sistema Es-
tadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Sisema).

Apesar do anúncio, feito 
ontem em audiência na Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, representantes do Exe-
cutivo disseram que o aten-
dimento às reivindicações 
dependerá de melhorias na 
arrecadação do Estado, argu-
mento que foi criticado por 
representantes dos servido-
res, segundo os quais está ha-
vendo desvio de recursos do 
Sisema para outras áreas.

Segundo o presidente da 
Associação Sindical dos Ser-
vidores do Meio Ambiente, 
Adriano de Macedo, R$ 180 
milhões, arrecadados por 
meio da Compensação Fi-
nanceira pela Exploração de 
Recursos Minerais (Cfem) en-
tre 2013 e 2014, teriam sido 
usados em obras do Mineirão 
na época da Copa do Mundo.

Da mesma forma, ainda 
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Criação da APA Fernão Dias já pode
ser analisada em 2º turno no Plenário

COMISSÕES

MEMÓRIA

Morre o ex-deputado Saint’Clair Souto
Comissão Constitucional e 
membro efetivo das Comis-
sões de Ciência e Tecnologia 
e de Constituição e Justiça.

Não há informações ofi-
ciais sobre horário e local do 
velório e do enterro do ex
deputado constituinte e de 
seu filho.

os corpos foram encontra-
dos ontem.

Saint’Clair Martins Sou-
to era advogado e nasceu 
em Unaí (Noroeste de Mi-
nas), onde foi prefeito entre 
os anos de 1977 e 1983. Na 
ALMG, foi vicepresidente da 
Mesa Executiva, suplente da 

desentendimento por causa 
de venda de gado.

O filho do exdeputa-
do, Saint’Clair Souto, de 38 
anos, também foi morto na 
fazenda, que fica a 1,2 mil 
km da capital Cuiabá. Eles 
estavam desaparecidos des-
de a última sextafeira (9) e 

O procurador aposentado e 
exdeputado estadual cons-
tituinte pelo PMDB entre 
os anos de 1987 e 1991, 
Saint’Clair Martins Souto, 
foi assassinado, aos 78 anos, 
em Vila Rica (MT). O autor 
do crime foi o caseiro da fa-
mília e a motivação seria um 

Clarissa Barçante

A Comissão de Meio Ambiente recomendou a aprovação de um substitutivo ao texto aprovado em 1º turno

mover na APA ações de edu-
cação ambiental, de cultura e 
de desporto, além das já pre-
vistas. Outra alteração se deu 
na descrição do perímetro da 
área, que seguia uma delimi-
tação antiga e imprecisa.
Requerimento – Na reunião, 
a comissão aprovou, ainda, 
requerimentos de audiência 
pública, entre os quais a so-
licitação para que seja discu-
tida a situação das capivaras 
na Lagoa da Pampulha, na 
Capital. Uma criança morreu 
na semana passada, após fre-
quentar o local, em decorrên-
cia de febre maculosa. O re-
querimento é de autoria dos 
deputados Inácio Franco (PV) 
e Antônio Jorge (PPS) e da de-
putada Marília Campos.

disso, a autora da proposição 
encaminhou nova redação ao 
projeto, que foi acatada, com 
adaptações necessárias para 
a plena utilização da área. A 
principal mudança é a volta 
da denominação da unidade 
de parque para APA.

O substitutivo também 
permite que o órgão ambien-
tal gestor da unidade de con-
servação possa utilizar parte 
das instalações da futura APA 
para abrigar, por exemplo, 
um horto florestal ou um vi-
veiro para a produção de mu-
das de plantas. Poderá, ainda, 
ser implantado um centro de 
triagem de animais silvestres, 
de acordo com o substitutivo.

O novo texto também in-
clui a possibilidade de se pro-

primento de requisitos espe-
cíficos. Dois desses passos já 
concretizados são a oferta de 
consulta pública do estudo 
técnico que embasou a pre-
tensão da parlamentar de 
criar a unidade de conserva-
ção e a realização, em segui-
da, de audiência pública para 
ouvir a opinião da população 
local sobre essa medida. 

A referida audiência ocor-
reu em agosto. Órgãos técnicos 
do Estado e entidades de clas-
se empresariais manifestaram 
preocupação com a criação de 
um parque estadual naquele 
local. Assim, eles recomenda-
ram que o projeto se ativesse 
ao seu conteúdo original, que 
cria a APA Fernão Dias.
Substitutivo nº 1 – Diante 

O Projeto de Lei (PL) 2.999/15, 
da deputada Marília Campos 
(PT), que cria a Área de Prote-
ção Ambiental do Parque Fer-
não Dias (APA – Fernão Dias), 
recebeu ontem parecer de 2º 
turno favorável da Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. O re-
lator, deputado Inácio Franco 
(PV), opinou pela aprovação 
da matéria na forma do subs-
titutivo nº 1 ao texto aprova-
do em 1º turno. Com isso, o 
projeto já está pronto para 
voltar ao Plenário para análi-
se definitiva.

Originalmente, a proposi-
ção cria a APA, que abrange os 
municípios de Contagem e Be-
tim (ambos na Região Metro-
politana de Belo Horizonte). 
A área é pública, de proprie-
dade do Estado, e hoje abriga 
um parque urbano denomina-
do Parque Fernão Dias.

Na tramitação da maté-
ria em 1º turno, foram feitas 
visitas ao local, audiências pú-
blicas e debates. Entendeuse, 
então, que a melhor opção, 
naquele momento, seria a 
transformação da área em um 
parque estadual efetivo, ou 
seja, uma unidade de conser-
vação legalmente constituída. 
Até então, a área era conheci-
da como parque, mas não o 
era, conforme a legislação.

Para a criação de um par-
que, de uma APA ou de qual-
quer unidade de conservação 
prevista em lei federal ou 
estadual, é necessário o cum-
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Mulheres negras sofrem mais com 
a violência do que as brancas

Ricardo Barbosa

Comissão promoveu debate sobre o fortalecimento de políticas em prol das mulheres vítimas de violência

COMISSÕES

Medidas protetivas precisam ser otimizadas
deferiu o requerimento ou se 
o oficial de justiça notificou o 
agressor.
Bolsa – O deputado Cristiano 
Silveira (PT) fez um resumo 
dos esforços que devem ser 
direcionados para o enfren-
tamento do problema e des-
tacou, para efetivação em 
curto prazo, a interiorização 
das políticas e a garantia de 
bolsa transitória para mulhe-
res que tenham dependência 
financeira dos agressores.

dros, relatou que a delegacia 
 atende cerca de 40 mulheres 
vítimas de violência a cada 
turno de 12 horas de trabalho.

São produzidos de 600 
a 700 requerimentos de me-
didas protetivas por mês. 
Entretanto, segundo ela, a 
comunicação com o Judiciá
rio é inexistente e, quando 
a mulher volta à delegacia 
para denunciar o descumpri-
mento da determinação, não 
é possível saber se o juiz já 

Além disso, quando o 
agressor descumpre a medi-
da já notificada, ele é preso e 
recebe uma tornozeleira ele-
trônica, que deve avisar caso 
ele se aproxime da vítima. O 
problema é que, nesse  ponto, 
a Polícia Militar deveria ser 
acionada imediatamente, mas 
nem sempre isso acontece.
Delegacia – Já a chefe da De-
legacia de Mulheres, Idosos 
e Pessoas com Deficiência 
da Polícia Civil, Danúbia Qua-

Samantha Vilarinho destacou 
os principais impedimentos 
para a melhoria das medidas 
protetivas. Ela relatou que, em 
Belo Horizonte, os juízes têm 
concedido a medida com efi-
ciência e velocidade, mas que 
há dificuldades para que os 
agressores sejam informados 
do ato, já que os oficiais de jus-
tiça não conseguem encontrá
los. Sem a notificação oficial, 
não se pode exigir o cumpri-
mento da determinação.

“Dessa forma, não conse-
guimos atuar em todos os 
espaços. Não temos como, 
por exemplo, para atuar nas 
ações penais e ficamos só nas 
extrajudiciais”, criticou.

Em relação ao processa-
mento das denúncias, a de-
fensora pública acredita que 
é necessário fazer ajustes no 
Poder Judiciário. As varas es-
pecializadas contam, como 
determinado por lei, com 
competência híbrida, cível e 
criminal. A cível, porém, esta-
ria restrita à concessão de me-
didas protetivas de urgência.

 sexuais, além do plano esta-
dual de atendimento às mu-
lheres em situação de priva-
ção de liberdade.
Rede de atendimento – A ne-
cessidade de ampliar a rede 
de atendimento também foi 
destacada pela defensora pú-
blica Samantha Vilarinho.

Segundo ela, apenas oito 
municípios mineiros contam 
com Núcleo Especial de De-
fesa dos Direitos da Mulher 
(Nudem) na Defensoria. Em 
Belo Horizonte, são oito va-
gas para o núcleo, e apenas 
quatro estão preenchidas. 

disponíveis para coibir esse e 
outros tipos de violência,  como 
estupro e assédio, ainda são 
insuficientes em Minas, na 
opinião da representante da 
Sedpac. São 16 centros de re-
ferência, 75 conselhos da mu-
lher, quatro varas especializa-
das (todas em Belo Horizonte) 
e oito núcleos especializados 
da Defensoria Pública.

Isabel explicou que a 
secretaria tem cinco eixos 
de ação e que estão sendo 
construídas estruturas como 
cadeia de custódia do mate-
rial genético de agressores 

Houve avanços em relação 
ao enfrentamento da violên-
cia contra a mulher desde a 
promulgação da Lei Maria 
da Penha, na última década, 
mas ainda é preciso melhorar 
o acolhimento das vítimas, a 
comunicação entre os órgãos 
envolvidos e, principalmente, 
a capilarização das políticas, 
que acabam concentradas na 
Capital. Essas foram as consta-
tações de participantes de reu-
nião realizada ontem pela Co-
missão de Direitos Humanos.

Na audiência também foi 
destacada a maior vulnerabi-
lidade das mulheres negras. 
De acordo com a represen-
tante da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Parti-
cipação Social e Cidadania 
 (Sedpac), Isabel Cristina Lis-
boa, enquanto o feminicídio 
entre mulheres brancas teve 
redução de 10% nos últimos 
10 anos, o número cresceu 
54% entre as negras.

Segundo Isabel, em Mi-
nas Gerais, os números rela-
cionados à violência contra 
as mulheres são parecidos 
com as estatísticas nacionais. 
No Estado, as mais atingidas 
estão principalmente na faixa 
etária entre 25 e 34 anos, e os 
agressores são, em sua maio-
ria, os companheiros (40%), 
seguidos pelos excompa-
nheiros (30%) e, depois, pe-
los filhos, enteados e pais. 
Estrutura – Os equipamentos 



4 • quintafeira – Assembleia Informa 15 de setembro de 2016

ACONTECE HOJE
9h30

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

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
prevê a afixação de aviso referente ao recebimento da indenização do 
seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS

• Manifestação da Associação dos Servidores Municipais da PBH (Espaço 
Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a Jornada de Resistência e Direitos Humanos.  Requerimento: 
deputado Rogério Correia

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir o e votar proposições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto parcial a Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-

res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Direitos da mulher e direitos 

humanos, com Marlise Matos 
 1h Panorama – Organização pessoal
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente 8/6 – Reivindicações dos 

servidores do setor do meio ambiente, em especial plano de 
carreira e critérios de promoção e progressão

 4h10 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas 

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Ator Sérgio Mamberti

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Empreendedorismo
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – O legado das Olimpíadas e 

Paraolimpíadas para o esporte 

 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: 

Memória e Poder – Ator Sérgio Mamberti
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Empreendedorismo
	 20h	 #Confirma	
 20h30 Horário Político
 20h45 Palestra – Conceitos de Estado, governo e políticas públicas, com 

Paula Gabriel Mendes
 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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