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Assembleia Legislativa oferece diferentes 
canais de diálogo com o cidadão mineiro

Com quase 45 mil demandas 
de cidadãos registradas em 
2016, a Assembleia Legisla-
tiva retoma os trabalhos em 
2017 mantendo entre suas 
prioridades o fortalecimento 
de canais de diálogo com a 
população, sejam eles pre-
senciais ou virtuais.

O Centro de Atendimen-
to ao Cidadão (CAC), instala-
do no Palácio da Inconfidên-
cia, em Belo Horizonte (Rua 
Rodrigues Caldas, 30 – Santo 
Agostinho), passa a contar 
neste ano com atendimento 
presencial também em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais). 
A novidade foi implantada 

na segunda-feira (13), ini-
cialmente das 8 às 12 horas, 
devendo ser ampliada para o 
restante do dia.

Outro exemplo de apri-
moramento está no “Fale 
com a Assembleia”. Refor-
mulado no ano passado para 
integrar em um só ambiente 
virtual os canais de atendi-
mento do Parlamento minei-
ro, o serviço, hospedado no 
Portal da Assembleia, agora 
oferece ao visitante uma na-
vegação mais ágil. O espaço 
permite o contato com diver-
sos setores, como gabinetes 
parlamentares, comissões, 
Ouvidoria e CAC. Por ele, é 

possível, por exemplo, enviar 
sugestões, fazer comentários 
sobre atividades da ALMG, 
solicitar informações diversas 
e acompanhar a tramitação 
de projetos de lei.

A integração de registros 
e informações dos diversos 
canais de contato do Parla-
mento com o cidadão aponta 
a tendência de crescimento 
no número de demandas. Em 
2016, até dezembro, a ALMG 
recebeu 44.301 solicitações 
diversas, contra 29.877 em 
2014 e 33.514 em 2015, sen-
do os dados desses dois últi-
mos anos computados até o 
mês de novembro. 

Outras 102 demandas fo-
ram dirigidas à Ouvidoria Par-
lamentar, instância que rece-
be e encaminha tanto suges-
tões como questionamentos, 
reclamações ou denúncias a 
respeito do funcionamento 
do Poder Legislativo. Qual-
quer pessoa, entidade repre-
sentativa ou empresa pode 
acionar a Ouvidoria, que tem 
à frente o deputado Hely Tar-
qüínio (PV). Além do acesso 
virtual, a Ouvidoria atende os 
cidadãos pelos telefones (31) 
2108-7828 e 0800-031-0888. 

A página do “Fale com a 
Assembleia” dá acesso, ainda, 
ao espaço “Fale com deputa-
dos e comissões”, voltado para 
o envio de mensagens, pergun-
tas e sugestões aos deputados.

Também no Portal da As-
sembleia, no serviço “Dê sua 
opinião sobre projetos em tra-
mitação”, o cidadão pode se 
posicionar contra uma propo-
sição ou a favor dela, deixando 
críticas, elogios ou sugestões 
de alteração. No ano passado, 
539 proposições mobilizaram 
votos e comentários de 8.602 
cidadãos. Esse espaço foi lan-
çado em fevereiro de 2014 e 
possibilita, ainda, que o partici-
pante acompanhe os comentá-
rios de outros cidadãos e com-
partilhe o projeto em questão 
por e-mail ou nas redes sociais.

Já no espaço “Envie sua su-
gestão de projeto de lei”, qual-
quer cidadão pode apresentar 
ideias de projetos e temas para 
discussão. Em 2016 foram re-
cebidas 116 sugestões. 

Enquetes do Portal abordam temas atuais
Qual o principal problema 
enfrentado pelas startups em 
Minas? Qual a sua atitude ao 
ver conteúdos de desrespeito 
à mulher nas redes sociais? 
Seu comportamento em casa 

mudou com a epidemia do ví-
rus da zika?

Temas instigantes da 
atualidade também convidam 
o cidadão a interagir com a 
Assembleia, por meio de en-

quetes no Portal da Assem-
bleia ou posts nas redes so-
ciais da instituição, presente 
no Facebook, no Twitter e no 
 Instagram. As enquetes tam-
bém podem subsidiar o traba-

lho dos deputados e a própria 
comunicação da instituição.

A consulta pública é outra 
forma de participação da socie-
dade no processo legislativo e 
nas atividades dos deputados. 

Guilherme Dardanhan | Arquivo ALMG

O Centro de Atendimento ao Cidadão, no Palácio da Inconfidência, agora atende também em Libras
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Economia
O deputado Duarte  Bechir 
(PSD) salientou que o mo-
mento pelo qual o Brasil pas-
sa exige muita coragem para 
que seja feito o necessário. 
O parlamentar lembrou que 
o desemprego de 12% da 
força de trabalho requer 
iniciativas urgentes. “Não 
podemos postergar as medi-
das fundamentais para que a 

economia tenha melhorias”, 
afirmou. Para Duarte Be-
chir, no entanto, a situação 
econômica já começa a dar 
sinais de recuperação. Ele ci-
tou pesquisa recente do Ban-
co Central que revela pre-
visão de queda da inflação. 
De acordo com o deputado, 
é preciso buscar o Brasil que 
se deseja, e Minas Gerais te-
rá, como sempre, um papel 

de vanguarda nesse sentido. 
Ele comentou que o Governo 
de Minas vai superar os de-
safios postos. Duarte Bechir 
também criticou, em seu 
pronunciamento, o clima 
de vale-tudo que, em sua 
opinião, está imperando no 
País. “Como agentes públi-
cos, precisamos estar cien-
tes das nossas responsabili-
dades”, acrescentou.

ORADORES

SEGURANÇA PÚBLICA

Presidente da Assembleia participa de 
entrega de viaturas no Sul de Minas

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), parti-
cipou ontem da cerimônia de 
entrega de viaturas à Polícia 
Militar, comandada pelo go-
vernador Fernando Pimentel 
nas cidades de Lavras e Pou-
so Alegre, ambas no Sul do 
Estado. Ao todo, foram 49 
viaturas entregues. Os veícu-
los serão destinados a aten-
dimento de todos os municí-
pios das áreas de abrangên-
cia da 6ª e da 17ª Regiões da 
Polícia Militar (RPM).

De acordo com o gover-
nador, as viaturas atendem a 
demanda apresentada pela 
população durante os Fóruns 
Regionais de Governo, que 

tiveram a participação da 
ALMG. Os veículos deverão 
contribuir para um melhor 
atendimento da Polícia Mili-
tar à população.

Em Pouso Alegre, o go-
vernador também fez a en-
trega simbólica dos distin-
tivos de 32 dos mais de mil 
soldados promovidos a cabo 
no último dia 8 de feverei-
ro. Em seu pronunciamento, 
Fernando Pimentel enfatizou 
o empenho da administração 
estadual no que diz respeito 
às ações na área de seguran-
ça pública, mesmo com o dé-
ficit orçamentário que afeta 
as contas do Estado.

Também participaram 
dos eventos o secretário de 

Estado de Governo, Odair 
Cunha, a secretária-geral 
adjunta, Alcione Comonian, 
o deputado Ulysses Gomes 
(PT), a deputada Geisa Teixei-
ra (PT), o comandante-geral 
da Polícia Militar de Minas 
Gerais, coronel Helbert Fi-
gueiró de Lourdes, o coman-
dante da 17ª Região da PM, 
coronel Cássio Fernandes, 
parlamentares federais, pre-
feitos, vereadores e outras 
lideranças da região.

O comandante-geral da 
PM destacou a importância 
do reforço na infraestrutura 
de segurança pública no Es-
tado. “Esses investimentos 
trazem para nós, policiais 
militares, motivação para o 

trabalho e maior capacidade 
de reação. Essa nova política 
de locação de veículos, ob-
viamente, também desonera 
a Polícia Militar da manuten-
ção dessas viaturas”, afirmou 
Helbert Figueiró.
Etapas – Em dezembro de 
2015, ao fazer a entrega de 
113 automóveis à Polícia Mi-
litar, o governador Fernando 
Pimentel fez o anúncio do 
Projeto de Locação de Veí-
culos, que tem como meta 
incorporar 2.350 viaturas à 
frota da PM em 247 municí-
pios. O investimento total é 
de R$ 400 milhões.

As primeiras entregas 
ocorreram em abril do ano 
passado, incluindo 850 veí-
culos para 39 municípios da 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte (RMBH). Todas 
as novas viaturas são equi-
padas com cabine para pre-
sos, GPS, sinalizador strobo 
LED e rádio digital de melhor 
transmissão e sem interfe-
rência de sinal.

Na segunda fase do pro-
jeto, iniciada no dia 7 de fe-
vereiro, em Ipatinga (Vale do 
Aço), com a entrega de 40 veí-
culos, e na terceira, que deve-
rá ser iniciada também neste 
ano, está prevista a entrega 
de mais 625 veículos locados, 
com investimento da ordem 
de R$ 139,25 milhões. Já fo-
ram entregues, também, 61 
veículos, em Governador Va-
ladares (Rio Doce), para a 8ª 
RPM, e 30, em Teófilo  Otoni 
(Mucuri), para a 15ª RPM.

As viaturas atendem demanda apresentada nos fóruns regionais, que tiveram participação da ALMG

Veronica Manevy | Imprensa MG
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Cafeicultura
O deputado Emidinho 
 Madeira (PSB) criticou a pro-
posta do Governo Federal de 
importar café, pois conside-
ra que o Brasil tem estoque 
suficiente do produto. Ele 
afirmou que o setor cafeei-
ro é um grande gerador de 
emprego e não pode ser pre-
judicado por medidas como 
essa. Nesse sentido, suge-

riu a criação de uma frente 
parlamentar em defesa da 
cafeicultura. E aproveitou 
para elogiar a Cooperativa 
de Cafeicultores de Guaxupé 
 (Cooxupé) pela realização da 
Feira de Máquinas, Imple-
mentos e Insumos Agrícolas 
(Femagri), entre 8 e 10 de 
fevereiro, nesse município 
do Sul de Minas. O deputa-
do também cumprimentou 

o novo presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Criado-
res de Girolando, Luiz Carlos 
Rodrigues, empossado no úl-
timo dia 10. Em aparte, o de-
putado Bosco (PTdoB) endos-
sou as palavras de Emidinho, 
acrescentando que os dois 
estiveram na solenidade de 
posse na associação, “uma 
das maiores do Brasil, com 
cerca de 4 mil membros”.

Decreto
A minuta de decreto para 
regulamentar a Lei 22.257, 
de 2016, que traz a estrutu-
ra orgânica da administração 
pública do Poder Executi-
vo do Estado, foi criticada 
pelo deputado  Sargento 
 Rodrigues (PDT). Segundo 
ele, a proposta é inadequa-
da, por tratar de questões 
que só poderiam ser tratadas 

em lei. O parlamentar disse 
que o documento propõe a 
criação do Comitê de Gestão 
da Aviação Estadual, ao qual 
seria subordinado o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG). O comitê 
seria composto por represen-
tantes dos Bombeiros e das 
Polícias Militar e Civil, entre 
outros órgãos. Na opinião de 
Rodrigues, essa medida con-

traria a Lei Complementar 
54, de 1999, que trata da or-
ganização básica do CBMMG, 
e garante sua autonomia fi-
nanceira e administrativa. “A 
partir de um mero decreto, 
querem alterar a Constitui-
ção Estadual e a Lei Comple-
mentar do Corpo de Bom-
beiros”, criticou. Em aparte, 
Antônio Jorge (PPS) apoiou a 
fala de Rodrigues.

Críticas
Críticas ao governo de Mi-
nas pautaram o discurso do 
deputado João Leite  (PSDB). 
Uma delas também diz res-
peito à minuta de decreto 
que cria o Comitê de Gestão 
da Aviação Estadual. A inicia-
tiva retira, na opinião do par-
lamentar, função dos Bom-
beiros Militares, que têm 
expertise em salvamento nas 

estradas e em outros tipos 
de acidentes. “O governador 
quer dar para a Polícia Militar 
esse cuidado. Sabemos do 
importante papel da PM, mas 
esse não é o trabalho dela”, 
comentou. João Leite citou, 
ainda, dados recentes que 
mostram que o índice de cap-
tação de órgãos para trans-
plantes em Minas Gerais é 
o menor em cinco anos. Em 

aparte, o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) afirmou que 
uma das medidas do gover-
nador Fernando Pimentel foi 
suspender a construção de 
hospitais regionais. Em outro 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) enfatizou 
que a segurança pública teve 
avanços nos últimos gover-
nos do PSDB no Estado, mas 
que agora está em crise.

Saúde
Na avaliação do deputa-
do Antônio Jorge (PPS), 
 assiste-se em Minas a um 
verdadeiro “apagão da saú-
de”. Esse quadro, segundo 
ele, deve-se à má gestão do 
atual governo. Ele informou 
que a área de doação de ór-
gãos está com o menor índi-
ce de captação dos últimos 
anos e o maior índice de 

morte encefálica. Ele tam-
bém questionou a demora na 
conclusão do Hospital Regio-
nal de Governador Valadares 
(Vale do Rio Doce). Antônio 
Jorge ainda denunciou os 
atrasos nos repasses a muni-
cípios dos programas Saúde 
em Casa e Urgência e Emer-
gência e comunicou que vai 
solicitar a criação de comis-
são especial para tratar do 

surto de febre amarela. Em 
aparte, o deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB) reclamou 
que uma ordem judicial para 
fornecimento do remédio 
Temodal está sendo descum-
prida pelo governo do Esta-
do. Defendendo o governo, 
Paulo Guedes (PT) disse que 
o problema da saúde é crôni-
co e não começou na gestão 
de Fernando Pimentel.

Hospital 
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) criticou a para-
lisação de obras nos hospi-
tais regionais pelo governo 
do Estado, sobretudo no de 
Governador Valadares (Vale 
do Rio Doce). O parlamen-
tar defendeu a relevância 
da entidade, explicando que 
80% das obras dessa unida-
de já estão concluídas e que 

ela atenderá a muitos mu-
nicípios da região. Ele disse 
que, junto com outros depu-
tados, conseguiu alocar re-
cursos para a continuidade 
dessas obras. Para Bonifácio 
Mourão, não pode haver 
esqueletos de construções, 
enquanto a população pre-
cisa de atendimento médi-
co. Ele ponderou ainda que, 
com o funcionamento desse 

hospital regional, haverá 
menos demanda para a Ca-
pital. Em aparte, Arlen San-
tiago (PTB) criticou a falta 
de investimentos na área da 
saúde. Também em aparte, 
Celise Laviola  (PMDB) disse 
reconhecer a gravidade da 
situação, mas salientou a 
confiança no compromisso 
do governador de concluir o 
hospital.

ORADORES
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ACONTECE HOJE

13h30 
* Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião pre-

paratória

14 horas
* Reunião Ordinária (Plenário)

DIREITOS HUMANOS

Bancada de mulheres vai entregar  
reivindicações ao presidente da ALMG

A bancada de deputadas 
da Assembleia Legislativa 
 reúne-se amanhã, às 11 ho-
ras, com o presidente da Ca-
sa, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB). As parlamen-
tares vão entregar a ele um 
documento com uma série 
de reivindicações relaciona-
das ao exercício do mandato 
pelas mulheres. Está previs-
ta a participação, nessa re-
união, de representantes de 
movimentos sociais.

Entre as reivindicações, 
estão a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/15, que visa garan-
tir a presença de pelo menos 
uma mulher na Mesa da As-
sembleia, e a transformação 

da Comissão Extraordinária 
das Mulheres, instituída em 
2015 e encerrada em 2016, 
em comissão permanente.

O agendamento da reu-
nião foi comunicado pela 
deputada Marília Campos 
(PT), ontem, na sexta reu-
nião preparatória de orga-
nização das atividades que 
vão marcar o Dia Internacio-
nal da Mulher na ALMG em 
2017. Os eventos começam 
em 7 de março.

Na reunião, as organiza-
doras também definiram os 
objetivos das mesas de dis-
cussão do ciclo de debates 
vinculado ao Dia Internacio-
nal da Mulher, previsto para 
o dia 8 de abril, no Plenário. 

No evento, serão abordados, 
entre outras coisas, os impac-
tos negativos que as reformas 

trabalhista e da previdência 
representarão para a vida das 
mulheres brasileiras.

TV ASSEMBLEIA
 0h  Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Casamento e divisão de bens
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (7/11) – Consequências do 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antonio Calhau e Bruno Amorim 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Cinema mineiro em destaque
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissões de Transporte e de Assuntos Municipais (6/12) 

– Condições da MG-214, que liga os municípios de Capelinha, 
Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves 

 12h Memória e Poder – Ator Rogério Falabela 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 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 – Cinema mineiro em destaque
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro

 21h  Assembleia Debate – Reforma trabalhista 
 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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Em reunião preparatória, foram definidos temas de ciclo de debates

Daniel Protzner

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.


