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Curso para vereadores e servidores  
de câmaras municipais abre inscrições

A Escola do Legislativo da AL-
MG abre hoje inscrições para 
o Programa de Capacitação 
em Poder Legislativo Munici-
pal. O curso, organizado em 
três diferentes etapas, é vol-
tado para vereadores e para 
servidores de câmaras muni-
cipais. As aulas se iniciam no 
mês de março.

O programa tem como 
proposta central contribuir 
para o aperfeiçoamento de 

parlamentares e de servido-
res do Poder Legislativo mu-
nicipal, auxiliando-os nas ati-
vidades do exercício do man-
dato eletivo e promovendo 
a capacitação e a formação 
técnica das equipes. Na pri-
meira fase, serão tratados 
temas como a dinâmica do 
processo legislativo, a elabo-
ração de textos normativos e 
a importância das comissões 
parlamentares.

Serão oferecidas três 
turmas em março: a primei-
ra, do dia 15 ao dia 17; a se-
gunda, de 22 a 24; e a tercei-
ra, de 29 a 31. As aulas serão 
sempre das 9 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas. As outras 
etapas serão realizadas em 
abril, maio e junho.

Os pedidos de inscrição 
para a primeira etapa de ativi-
dades do Programa de Capaci-
tação em Poder Legislativo Mu-

nicipal podem ser enviados até 
27 de março para o  endereço 
eletrônico   escola. eventos@
almg.gov.br, da Escola do Le-
gislativo da ALMG. Os interes-
sados devem informar nome 
da atividade, turma escolhida, 
nome completo, CPF, câmara 
municipal de origem, e-mail, 
telefone e endereço.

As inscrições para as de-
mais etapas do programa se-
rão abertas no mês que vem.

Gestão
O deputado João Leite (PSDB) 
criticou o governador Fer-
nando Pimentel por medidas 
adotadas nas áreas de segu-
rança e de saúde. Segundo o 
parlamentar, apesar da ne-
cessidade urgente de novas 
viaturas policiais, municípios 
do interior só têm recebido 
os veículos quando há com-
patibilidade com a agenda do 

governador, para que as en-
tregas possam ser politizadas, 
em cerimônias para as quais 
só são convidados apoiadores 
da gestão petista. João Leite 
também culpou o governo pe-
lo surto de febre amarela no 
Estado. Segundo informou, 
caixas com vacinas ainda na 
validade foram encontradas 
no lixo, na Capital. Em aparte, 
Rosângela Reis (Pros) se mos-

trou preocupada com o des-
perdício de vacinas. Também 
em apartes, Léo Portela (PRB) 
lembrou que foi comemora-
do, ontem, o Dia Nacional do 
Imigrante Italiano, e Bonifácio 
Mourão (PSDB) afirmou que 
o Supremo Tribunal Federal 
deverá rejeitar a  necessidade 
de autorização legislativa pa-
ra que o governador seja pro-
cessado.

Café
A importação de café pelo Bra-
sil foi criticada pelo deputado 
Emidinho Madeira (PSB), que 
salientou o prejuízo para os 
produtores e para a econo-
mia do País. “Um milhão de 
sacas! Vamos gerar empregos 
no Vietnã, enquanto temos 15 
milhões de desempregados 
no Brasil”, disse. A medida, 
de acordo com o parlamen-

tar, atinge sobretudo Espírito 
Santo e Rondônia, estados 
produtores da variedade im-
portada. “Mas o mesmo pode 
acontecer, depois, com o café 
arábica, prejudicando Minas 
Gerais. Temos que impedir is-
so”, alertou. O deputado lem-
brou que os produtores do 
Sul de Minas movimentam a 
economia, geram empregos e 
também se unem para outras 

causas, como a fundação, há 
11 anos, e a manutenção do 
Hospital Regional do Câncer 
da Santa Casa de Passos. “São 
R$ 5 milhões por ano em cam-
panhas”, afirmou. Em aparte, 
o deputado Duarte Bechir 
(PSD) destacou que as Santas 
Casas de Minas precisam de 
mais apoio do governo e clas-
sificou como absurda a impor-
tação do café.

Críticas
O deputado Sargento  Rodrigues 
(PDT) voltou a criticar a admi-
nistração do governador Fer-
nando Pimentel. Segundo ele, 
apesar da alegação de calami-
dade financeira e do parcela-
mento dos salários dos servi-
dores, o Estado teria nomea-
do 1.867 pessoas em cargos 
comissionados no último mês 
de janeiro. “É gente sem for-

mação, sem preparo; cargos 
para abrigar companheiros 
do PT”, afirmou. O deputado 
também citou a destinação, 
no Orçamento, de R$ 100 mi-
lhões para propaganda neste 
ano, o que, segundo ele, é 
uma forma de controle da im-
prensa. Na área da segurança, 
Rodrigues enfatizou que o 
“show de entrega de viatu-
ras policiais”, que vem sendo 

feito pelo governador não 
condiz com a rubrica de in-
vestimento e custeio, que es-
tá caindo. Bonifácio Mourão 
(PSDB) aparteou o colega e 
afirmou que a nomeação para 
cargos comissionados é irres-
ponsável, por comprometer 
ainda mais a  capacidade de 
endividamento do Estado, 
que precisa renegociar sua dí-
vida com a União.

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)

16 horas
• Reunião da Mesa com bancada de deputadas e representantes de entida-

des de mulheres (Salão Nobre)

ORADORES

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Infertilidade 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Assuntos Municipais (13/12) – Situação 

trabalhadores da Prominas – Cia. Mineira de Promoções 
 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques 
 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	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – AVC 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Situação de 

moradores do entorno do Anel Rodoviário de BH 
 12h Memória e Poder – Escritor e jornalista Humberto Werneck 

 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: 

Zás/Parlamento Brasil 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – AVC 
 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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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.

Funed
A gestão da Fundação Eze-
quiel Dias (Funed) foi o te-
ma abordado pelo deputa-
do Antônio Jorge (PPS). Ele 
lembrou que a instituição 
está sem presidente há 11 
meses e criticou o fato de a 
médica Cármen Lúcia Soares, 
vice-presidente da fundação, 
ocupar o cargo, segundo ele, 
somente por ser partidária 

do PT. Antônio Jorge rebateu 
reportagem do jornal O Tem-
po que afirma que uma fábri-
ca de medicamentos biológi-
cos da Funed, idealizada pelo 
ex-governador Aécio Neves, 
não poderá produzir, apesar 
de R$ 80 milhões investidos 
na sua construção. Segundo 
o deputado, a unidade foi en-
tregue praticamente concluí-
da ao atual governo, que de-

cidiu interromper todo o pro-
jeto. O parlamentar também 
questionou a informação de 
que a fábrica teria causado 
prejuízo. Ele disse que, com 
um acordo de transferência 
de tecnologia assinado com 
o laboratório Novartis do 
Brasil, a fundação, por meio 
da unidade, trouxe mais de 
R$ 300 milhões para o caixa 
do Estado.

Crise
A defesa do Governo do Es-
tado foi feita pelo deputado 
Cristiano Silveira (PT), que 
lembrou os efeitos da crise 
econômica e do que chamou 
de “herança maldita” da ges-
tão anterior. Como exemplo, 
ele citou que havia 4 mil via-
turas paradas por falta de ma-
nutenção. “Parece que antes 
tudo estava perfeito. Se fosse 

assim, o povo mineiro teria 
mantido aquele grupo no 
poder”, disse. Sobre as ver-
bas para publicidade, Silveira 
afirmou que o ex -governador 
Aécio Neves não apenas usa-
va os recursos, mas perse-
guia e ameaçava jornalistas. 
“E quem vem aqui dizer que 
Minas tem que fazer ajustes 
fiscais deveria pedir à banca-
da de seu partido no Sena-

do para fazer valer o que o 
Supremo definiu sobre a Lei 
Kandir. Minas tem direito a 
receber e se tornaria credo-
ra da União”, acrescentou. O 
deputado mencionou, ainda, 
o Dia Nacional do Imigran-
te Italiano e a fundação da 
cooperativa Terra Viva, que 
reúne produtores rurais as-
sentados na Região Metro-
politana de BH.


