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Privatização de aeroportos será discutida
A Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi‑
cas aprovou ontem reque‑
rimento do deputado Fred 
Costa (PEN) para a realização 
de audiência pública sobre 
a possível privatização dos 
Aeroportos da Pampulha e 
Carlos Prates, em Belo Ho‑

rizonte. De acordo com o 
parlamentar, a venda dos 
aeroportos à iniciativa priva‑
da pode afetar as operações 
do Aeroporto Internacio‑
nal de Confins, privatizado 
em 2014. Outras audiên‑
cias aprovadas pela comis‑
são preveem debates sobre 

obras em rodovias e proble‑
mas no transporte público.

Também fizeram reu‑
niões para aprovação de re‑
querimentos as Comissões de 
Participação Popular e de Es‑
porte, Lazer e Juventude. 

A Comissão de Participa‑
ção vai discutir a atuação do 

governo do Estado na crise hí‑
drica, por solicitação do depu‑
tado Doutor Jean Freire (PT). 
Na Comissão de Esporte, foi 
aprovada audiência sobre a 
atuação das entidades res‑
ponsáveis pelo  taekwondo no 
Estado, a requerimento do de‑
putado João Leite (PSDB).

Parlamentares contestam estatísticas 
do governo sobre segurança pública

Deputados da Comissão de 
Segurança Pública contesta‑
ram números do governo do 
Estado que indicariam redu‑
ção na criminalidade em Mi‑
nas Gerais. O assunto foi dis‑
cutido ontem, em audiência 
que tratou especificamente da 
ocorrência de crimes nas re‑
giões da Pampulha e de Venda 
Nova, em Belo Horizonte.

O presidente da orga‑
nização não governamen‑
tal (ONG) Em Nome de Mi‑
nas, Celso Máximo de Oli‑
veira, que participou da reu‑
nião, afirmou aos deputados 
que os moradores das duas 
regiões têm evitado registrar 
ocorrências. As razões, se‑
gundo ele, são a morosidade 
e a falta de resposta das Polí‑
cias Militar e Civil. “O número 
de roubos e assaltos é cres‑
cente, e as pessoas sequer 
acionam as polícias porque 
não acreditam que haverá 
resposta efetiva”, disse Celso.

O presidente da comis‑
são, deputado Sargento Ro‑
drigues (PDT), criticou a au‑
sência da Polícia Militar, que 
foi convidada para a audiên‑
cia, mas não enviou represen‑
tante. O parlamentar acusou 
a corporação de irresponsa‑
bilidade. Ele disse ainda que, 
apesar de os números oficiais 
apontarem queda na crimina‑
lidade, a realidade estaria de‑
monstrando o contrário. “As 

estatísticas são maquiadas, 
até pelo fato de as pessoas 
deixarem de registrar o bole‑
tim de ocorrência”, declarou. 

O deputado Cabo Jú‑
lio (PMDB) considerou preo‑
cupante o fato de o plane‑
jamento das polícias ser fei‑
to com base em dados nem 
sempre confiáveis. “O cida‑
dão está indefeso e é preciso 
repensar a segurança. Faltam 
efetivo e estrutura para que 
o serviço seja prestado como 
deveria”, salientou.

Para o deputado Anto‑
nio Carlos Arantes (PSDB), o 
modelo de segurança públi‑

ca adotado no País está falido 
e a reestruturação passa pela 
revisão do Código Penal.

A titular da 2ª Delega‑
cia de Polícia Civil de Ven‑
da Nova, Roberta Sodré, afir‑
mou que, a despeito da fal‑
ta de confiança atribuída à 
instituição, o objetivo é es‑
tar ao lado da comunidade 
e das associações de bairro, 
com quem busca estabele‑
cer contato. Ela pediu que as 
pessoas registrem os boletins 
de ocorrência, mesmo sem o 
atendimento imediato. 

O delegado regional de 
Polícia Civil de Venda Nova, 

César Cerne, afirmou que há 
uma progressão geométrica 
nos números do tráfico de dro‑
gas e da violência na cidade.

O promotor Henrique 
Nogueira Macedo relatou ter 
ouvido de um policial militar, 
ao tentar ele próprio regis‑
trar uma ocorrência, que ca‑
sos de roubo têm sido com‑
putados como furto, para evi‑
tar aumento das estatísticas 
de crimes violentos.

O representante da Guar‑
da Municipal de Belo Horizon‑
te, Marcelo Paes, sugeriu um 
aumento das ações conjuntas 
com as Polícias Civil e Militar.

Comissão de Segurança Pública discutiu, em audiência, a criminalidade em duas regiões da Capital

Guilherme Bergamini
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Samu
O deputado Celinho do 
 Sinttrocel (PCdoB) fez um 
apelo ao governador Fernan‑
do Pimentel e à Secretaria de 
Estado de Saúde para que a 
Região Leste de Minas Ge‑
rais, em especial o Vale do 
Aço, tenha prioridade na im‑
plantação do Serviço Médico 
de Atendimento de Urgência 
(Samu). De acordo com ele, a 

região é extremamente im‑
portante para a economia de 
Minas Gerais e do Brasil. “Fal‑
ta o governo garantir esse re‑
curso. Apesar da má situação 
financeira do Estado, acre‑
ditamos que o tema tenha 
prioridade”, disse. Celinho do 
Sinttrocel afirmou que dois 
consórcios de saúde foram 
constituídos na região, o Con‑
surge e o Cisvale, mas pediu 

que, se for o caso de unificar, 
o serviço seja implantado 
por meio do Cisvale, que tem 
melhor infraestrutura, já que 
dispõe de ambulâncias e até 
de hospital. Em aparte, a de‑
putada Rosângela Reis (Pros) 
apoiou o colega, disse que 
a região “não quer ficar por 
último na fila” e pediu que o 
serviço já comece a funcio‑
nar em outubro.

José Alencar
O deputado Dirceu Ribeiro 
(PHS) parabenizou, em seu 
discurso, o presidente da 
Assembleia Legislativa, de‑
putado Adalclever Lopes 
(PMDB), pela inauguração 
do novo auditório da Casa, 
que homenageia o ex ‑vice‑
-presidente da República 
José Alencar Gomes da Sil‑
va. Segundo Dirceu Ribeiro, 

José Alencar foi “um ícone 
da política brasileira, que 
merece carregar as placas 
que louvam seu nome”. 
O parlamentar lembrou a 
“vasta e vencedora trajetó‑
ria” do ex-vice-presidente 
nos cargos políticos e nas 
funções empresariais e so‑
ciais que assumiu. Ele des‑
tacou ainda a devoção e ad‑
miração que José Alencar 

tinha pela cidade de Ubá 
(Zona da Mata), da qual 
Dirceu Ribeiro foi prefeito. 
O deputado enfatizou que o 
ex ‑vice‑presidente sempre 
foi uma inspiração para sua 
vida parlamentar, não só 
por ser da mesma região, 
mas por toda a sua trajetó‑
ria como homem público, 
na qual honrou o povo e o 
Estado de Minas Gerais.

Entidade associativista é homenageada
A Força Associativa Nacio‑
nal (FAN) foi homenageada 
pela Assembleia Legislativa 
em Reunião Especial de Ple‑
nário realizada na noite de 
segunda ‑feira (28). A soleni‑
dade ocorreu a requerimen‑
to do deputado Cabo Júlio 
(PMDB). Na ocasião, ele en‑
tregou placa comemorativa 
ao presidente da entidade, 
Cauby Morais.

Fundada no ano de 2014, 
a FAN tem a função de re‑
presentar e proteger juridi‑
camente as associações que 
prestam socorro mútuo em 

caso de prejuízo por parte dos 
associados, que se unem pa‑
ra dividir os custos. Com se‑
de em Brasília (DF) e sucursal 
em Minas Gerais, a entida‑
de é defensora do movimen‑
to associativista e mutualista. 

O deputado Cabo Júlio 
destacou a atuação da FAN e 
as vitórias obtidas por ela nos 
âmbitos jurídico e legislativo. 
“A função de promover deba‑
tes e não deixar que haja re‑
trocessos nas leis de proteção 
ao associativismo é o que for‑
talece cada vez mais a FAN”, 
afirmou o parlamentar.

Guilherme Bergamini

REUNIÃO ESPECIAL

PL trata de acesso a livros didáticos
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi‑
ciência aprovou ontem pare‑
cer de 2º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 1.116/15, 
do deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB). A matéria trata 
do acesso aos livros didáticos 
por pessoas com deficiência 
visual. Agora, a proposição 
pode retornar a Plenário.

O projeto inclui entre os 
objetivos da Lei 13.799, de 
2000, a qual dispõe sobre a 

política estadual dos direitos 
da pessoa com deficiência, a 
adoção de mecanismos para 
garantir que os livros editados 
no Estado sejam disponibiliza‑
dos em formato acessível.

O relator, deputado Lean‑
dro Genaro (PSD), apresentou 
o substitutivo nº 1 ao vencido. 
Veto – Outra reunião com 
discussão de parecer foi a da 
Comissão do Veto Parcial à 
Proposição de Lei 23.562, de 
2017. O relator da matéria, 

deputado Durval Ângelo (PT), 
que também preside a comis‑
são, recomenda a manuten‑
ção do veto do governador 
Fernando Pimentel. A votação 
do parecer, no entanto, foi 
marcada para hoje, às 16h15.

A Proposição de Lei 
23.562 teve a maior parte 
de seu conteúdo sancionada 
na forma da Lei 22.606, de 
2017. Ela cria seis fundos es‑
taduais de incentivo e de fi‑
nanciamento de investimen‑

to. O trecho vetado trata das 
fontes de recursos de um dos 
fundos, o MG Investe. 

A marcação de nova 
 reunião atendeu a solicita‑
ção do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), que argu‑
mentou que não havia sido 
sanada questão de ordem do 
deputado João Leite (PSDB), 
o qual questionou a regula‑
ridade da eleição do deputa‑
do Durval Ângelo como presi‑
dente da comissão.

COMISSÕES
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Taxistas
Em pronunciamento na 
tribuna do Plenário, o de‑
putado Paulo Guedes (PT) 
alertou os taxistas para o 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 569/15, que tramita 
no Senado e altera o artigo 
231 da Lei 9.503, de 1997. A 
proposição tem como obje‑
tivo proibir os taxistas de fa‑
zer viagens intermunicipais 

e prevê punições que po‑
dem chegar até a prisão dos 
infratores. O deputado disse 
que, se aprovada, a medida 
prejudicará não só os moto‑
ristas, mas também a popu‑
lação de pequenas cidades, 
que usa os táxis para fazer 
pequenas viagens para mu‑
nicípios próximos. “A altera‑
ção tem o objetivo de ajudar 
as grandes empresas de ôni‑

bus e prejudicar os taxistas 
de todo o Brasil”, declarou 
Paulo Guedes. O parlamen‑
tar criticou o senador An‑
tonio Anastasia  (PSDB-MG), 
relator do projeto, por ter 
sido favorável à proposta, 
repetindo em nível nacional 
o que, segundo ele, teria 
feito em Minas Gerais como 
governador, ao prejudicar 
os taxistas.

Críticas 1
O deputado João Leite  (PSDB) 
defendeu o senador e ex‑
‑governador Antonio Anasta‑
sia, do seu partido, apontado 
por ele como “o gestor mais 
preparado de Minas Gerais, 
um homem de vida limpa”. 
O parlamentar disse que, 
na época em que Anastasia 
esteve à frente do governo 
de Minas, o servidor recebia 

até o quinto dia útil, tinha o 
13º salário garantido e re‑
cebia benefícios como o 14º 
salário, ao contrário do que 
ocorre hoje. Ele afirmou ain‑
da que o atual governador, 
Fernando Pimentel, teve as 
contas de campanha rejeita‑
das e criticou o PT e os inves‑
timentos feitos pelas admi‑
nistrações federais petistas 
em obras no exterior, citan‑

do, entre outras, o Porto de 
Mariel, em Cuba, hidrelétri‑
cas no Equador e no Peru e 
obras metroviárias na Vene‑
zuela e no Panamá, as quais, 
segundo ele, teriam consu‑
mido R$ 414 bilhões. Na sua 
opinião, o PT é um partido 
de ideologia comunista, que 
pretendia criar no Brasil e na 
América Latina uma grande 
república soviética.

Críticas 2
As críticas ao PT marcaram 
também o discurso do de‑
putado Sargento Rodrigues 
(PDT). Depois de afirmar que 
o presidente da Mesa, depu‑
tado Doutor Wilson Batista 
(PSD), teria errado ao permitir 
que Paulo Guedes (PT) fizesse 
uso regimental do artigo 164, 
Sargento Rodrigues criticou o 
governador Fernando Pimen‑

tel. Ele também defendeu o 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), relator de projeto 
de lei do Senado com propos‑
ta de alteração no Código Na‑
cional de Trânsito que afetaria 
as viagens intermunicipais 
por táxis. Segundo Sargento 
Rodrigues, ao recomendar a 
aprovação do projeto, Anas‑
tasia apenas tenta combater 
o transporte irregular e clan‑

destino. O parlamentar tam‑
bém levou à tribuna denún‑
cia apresentada na Comissão 
de Segurança Pública pelo 
promotor Henrique Noguei‑
ra Macedo, segundo a qual 
o governo de Minas estaria 
“maquiando” os números da 
criminalidade. Por essa razão, 
disse, vai requerer audiência 
pública para discutir a subno‑
tificação de crimes no Estado.

Críticas 3
Em resposta aos oradores que 
o antecederam, André Quin-
tão (PT) disse discordar dos 
termos atribuídos ao gover‑
nador Fernando Pimentel, 
que, em suas palavras, “dedi‑
cou sua juventude à liberda‑
de e à luta contra a ditadura”. 
O deputado resumiu a traje‑
tória política do governador, 
como professor da UFMG, 

secretário de Fazenda do 
ex‑prefeito Patrus Ananias 
e vice‑prefeito na gestão de 
Célio de Castro. Ele afirmou 
que Pimentel assumiu o go‑
verno em uma situação fi‑
nanceira crítica legada pela 
administração anterior, num 
período de recessão eco‑
nômica e crise política e no 
contexto de um governo que 
age contra os direitos dos 

trabalhadores. Ele parabe‑
nizou o presidente da Casa, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), pela inauguração 
do Auditório José Alencar e 
pelo lançamento, em Minas 
Gerais, da Frente em Defesa 
da Soberania Nacional. An‑
dré Quintão disse, ainda, que 
José Alencar apoiou Lula no 
governo que respondeu pela 
maior inclusão social do País.

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga‑
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Mostra de Artesanato (Galeria de Arte) – trabalhos da Associação dos Lavra‑

dores e Artesãos de Campo Alegre, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co‑
missão

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, os conflitos entre posseiros e moradores da aldeia Pataxó 
Geru Tucunã. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis‑

cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PLC 27/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
define regras para o investimento em segurança

• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.484 (Plenarinho I) – discutir e 
votar parecer sobre o veto (turno único). Proposição de lei concede anistia 
aos policiais militares excluídos da corporação em virtude da greve de 1997

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa‑

receres sobre 22 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
11/15 (1º turno), do doutor Wilson Batista, que altera artigo da Lei 
13.465, de 2000, a qual estabelece o conceito de pessoa com deficiência 
para fins de concessão de benefícios

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, en‑
tre as quais o PL 305/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que dis‑
põe sobre a criação do Selo Azul, de controle do consumo de água 14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – discu‑
tir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa‑

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.211/17 (1º turno), do deputado Agostinho Patrus Filho, que dispõe 
sobre a revogação da doação de bens móveis pela administração pública

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re‑
dação final

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório) – 

debater, com a presença de convidados, a extração de granito no Santuá‑
rio Ecológico da Pedra Branca. Requerimento: deputado Rogério Correia

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 
votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que institui 
a Zona da Mata como Polo Agroecológico e de Produção Orgânica

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple‑

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15h45

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 774/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abra‑
mo, que estabelece condições para as escolas particulares

16 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

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

dispensam Plenário
16h15

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562 (Plenarinho I) – dis‑
cutir e votar parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562 
(turno único). Proposição de lei cria fundos estaduais de incentivo e de 
financiamento de investimento

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Animais silvestres em centros urbanos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (29/6) – Apresentação de 

projetos de abastecimento de água da Copasa em Esmeraldas
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

Gerais do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
 7h Zás – Cantor Oleives (Olavo Barbi)
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Garantia e assistência técnica
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Dom José Maria Pires
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 
Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Garantia e assistência técnica
 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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Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Munaier 
Lages para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota‑
ção em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro‑
dovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)


