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ORADORES
Vaquejada
O deputado Durval Ângelo 
(PT) criticou a aprovação, 
pelo Senado, da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
50/16, conhecida como a PEC 
da Vaquejada, que retira o ca-
ráter de crueldade dessa prá-
tica. “De Minas Gerais tem 
que sair um grito contra este 
tipo de tortura dos animais”, 
conclamou o parlamentar. 

Ele leu uma carta da ativista 
de direitos humanos e pro-
tetora dos animais Mônica 
Fernandes Abreu, que tem o 
aval das também ativistas Val 
Consolação e Maria Antonie-
ta Pereira. No documento, 
Mônica lamenta a decisão 
do Senado, contrária ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que já havia considerado a 
vaquejada inconstitucional 

por causar sofrimento impos-
to aos animais. Na carta, ela 
afirma que os eleitores que 
são contra esses maus-tratos 
não se esquecerão dos que 
votaram a favor da propos-
ta. Em aparte, o deputado 
Noraldino Júnior (PSC) lem-
brou que Minas Gerais deu 
um bom exemplo ao proibir 
o licenciamento para vaque-
jadas no Estado.

Senado
O deputado Cristiano Silveira 
(PT), ao comentar o pronun-
ciamento do seu colega de 
partido Durval Ângelo, cri-
ticou o posicionamento da 
bancada mineira no Senado, 
que votou a favor da PEC que 
liberou a vaquejada. Em sua 
opinião, os senadores minei-
ros têm se posicionado con-
trariamente aos interesses 

dos mais pobres em diver-
sas outras questões. Seria 
o caso, segundo ele, da PEC 
do teto dos gastos públicos, 
que, na prática, impôs con-
gelamento por 20 anos dos 
gastos em saúde, educação 
e segurança. “Os senadores 
do PT apresentaram uma 
emenda que excluía essas 
três  áreas, mas ela foi derro-
tada”,  lamentou. “Dizem que 

são precisos ajustes, mas eles 
só afetam os mais pobres, e o 
topo da pirâmide continua in-
tocável”, completou. Por fim, 
o deputado elogiou a agenda 
positiva do governador Fer-
nando Pimentel em meio à 
crise e destacou pesquisa de 
opinião que aponta o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como o favorito nas pró-
ximas eleições presidenciais.

Conselho Permanente da Medalha da
Inconfidência faz primeira reunião

Flávia Bernardo

Fazem parte do conselho, presidido por Adalclever Lopes, representantes de 17 instituições do Estado

de  número 66.
A premiação, anual, é 

rea lizada sempre no dia 21 
de abril, em Ouro Preto. Nes-
sa data, a capital do Estado é 
transferida simbolicamente 
para o município.

Conselho da Medalha da Incon-
fidência reúne 17 instituições.

A Medalha da Inconfi-
dência foi criada em 1952 e 
é a maior comenda concedi-
da pelo Estado de Minas Ge-
rais. A edição deste ano é a 

mesmo número de agracia-
dos do ano anterior: três por 
instituição.

Formado por  dirigentes de 
vários órgãos dos três Poderes 
estaduais, de universidades 
e de institutos de pesquisa, o 

O Conselho Permanente da 
Medalha da Inconfidência se 
reuniu ontem pela primeira 
vez em 2017. O encontro, rea-
lizado no Salão Nobre, foi co-
mandado pelo presidente da 
ALMG e do conselho, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB). 
Ele anunciou que enviará os 
nomes a serem homenagea-
dos neste ano após a definição 
dos líderes e dos presidentes 
das comissões da Assembleia, 
o que deverá estar concluído 
até a semana que vem.

O presidente da ALMG 
ressaltou que quase todos 
os membros efetivos do con-
selho estiveram presentes 
na primeira reunião, o que 
evidencia a importância e o 
prestígio da condecoração.

Representando o Poder 
Executivo, Bruno Rosa, subse-
cretário de Cerimonial e Even-
tos, anunciou que a solenida-
de de 2017 deverá manter o 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – A escolha da profissão 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (9/11) – Debate sobre o 

documentário da TV Memórias rompidas – 1 ano depois da lama
 4h20 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 

com José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Casamento e divisão de bens
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (25/11) – Situação dos 

refugiados e imigrantes no Estado, principalmente na RMBH
 12h Memória e Poder – Ator Rogério Falabela 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (9/11) – Comemoração dos 26 anos da Lei 

Federal 8.080, de 1990, que regulamentou o Sistema Único de 
Saúde

 17h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo	Político/#Confirma

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base                
 19h30 Panorama – Casamento e divisão de bens
 20h Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma trabalhista 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Reforma político-eleitoral 
 23h30 Zás – Francisco de Assis: do rio ao riso, com Carlos Nunes

•	programação	sujeita	a	alterações
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ORADORES
Greve
O risco de greve da Polícia 
Militar em Minas foi tema 
do discurso do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 
Ele criticou o PT, que esta-
ria se posicionando contra 
o movimento de paralisa-
ção da corporação. “Justo o 
PT, que nos ensinou a fazer 
greve”, ironizou. O deputado 
criticou o parcelamento dos 

salários dos policiais e a fal-
ta de reposição salarial pe-
la inflação nos últimos dois 
anos. De acordo com ele, o 
governo estadual reduziu 
os investimentos em segu-
rança pública, mas mante-
ve os gastos com aviões e 
propaganda, por exemplo. 
Sargento Rodrigues acusou 
o governador Fernando Pi-
mentel de descumprir o art. 

37 da Constituição Federal, 
que estabelece alterações 
no pagamento de servidores 
apenas por lei específica, 
e também a Lei 19.973, de 
2011, que trata da política 
remuneratória dos servi-
dores públicos. “Não existe 
nenhuma categoria de tra-
balhadores que se entregue 
tanto quanto os policiais”, 
afirmou.

Servidores
O deputado André Quintão 
(PT) lamentou que alguns 
governantes usem o servi-
dor público como bode ex-
piatório nos momentos de 
crise. Segundo ele, o servi-
dor é parte importante em 
ações que visam a beneficiar 
o cidadão. Ao avaliar medi-
das recentes do governo, 
o parlamentar reconheceu 

que, embora a média sala-
rial no serviço público seja 
baixa, há algumas distorções 
a serem corrigidas. “Todo 
trabalhador deve reivindicar 
seus direitos, mas o bolo é 
um só. Ninguém gosta de 
parcelamento de salários, 
mas há estados que pagam 
com três ou quatro meses de 
atraso. Em Minas, o parcela-
mento atinge apenas 30% 

dos servidores e é dentro do 
mês corrente”, comparou. 
Ele lembrou que o governa-
dor Fernando Pimentel as-
sumiu o Estado com déficit. 
Em aparte, o deputado Cris-
tiano Silveira (PT) lamentou 
que alguns deputados não 
tenham mostrado, no gover-
no anterior, o mesmo ímpe-
to na defesa dos servidores 
públicos.

Finanças
O deputado João Leite (PSDB) 
criticou o governo estadual 
por defender a revisão da dí-
vida com a União. Para ele, o 
governador usou a prática da 
desoneração para beneficiar 
algumas empresas quando 
era ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior, o que redundou 
numa perda de receita de   

R$ 400 milhões ao ano. “Ago-
ra nos chamam para um pac-
to?”, indagou. O deputado 
disse ser mentira que o go-
verno de Fernando Pimentel 
tenha recebido o Estado com 
um déficit de R$ 8 bilhões. 
Ele questionou a veracidade 
disso, argumentando que a 
atual administração aumen-
tou o salário dos professores 
e o número de secretarias, ao 

contrário da gestão de Aécio 
Neves, na qual, segundo ele, 
foram cortadas despesas. So-
bre a possibilidade de greve 
dos policiais militares, João 
Leite sugeriu que o governa-
dor abra uma mesa de nego-
ciação. Em aparte, Sargento 
Rodrigues (PDT) criticou o 
aumento de cargos comissio-
nados e o parcelamento dos 
salários dos servidores.


