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Parentes de jovem morto em Ouro Preto
acusam policial militar de assassinato

A atuação da Polícia Militar 
em Ouro Preto (Região Cen-
tral) recebeu diversas críticas 
ontem, em audiência da Co-
missão de Direitos Humanos 
sobre a morte de Igor Arcanjo 
Mendes, de 20 anos. A família 
dele acusa um tenente da Po-
lícia Militar de ter assassinado 
o rapaz, numa abordagem po-
licial na sexta-feira (15). 

Segundo a irmã da vítima, 
Nayara Mendes, a abordagem 
a Igor foi violenta e desastro-
sa. “Meu irmão ia para um 
show no carro com amigos. A 
PM diz que o motorista fugiu, 
o que não aconteceu. Ele le-
vou um tiro antes mesmo de 
descer do carro, ainda no ban-
co do passageiro”, relatou.

O pai de Igor, Adriano 
Mendes, disse que em Ouro 
Preto os jovens têm medo da 
Polícia Militar. “Lá, eles nos 
humilham, batem, espancam 
e ainda debocham de nós. O 
despreparo e a covardia são 
enormes”, lamentou.

Os deputados autores do 
requerimento de audiência, 
Thiago Cota (PMDB) e Rogé-
rio Correia (PT), exigiram ra-
pidez nas investigações. Ro-
gério Correia lembrou que há 

outras denúncias de abuso e 
truculência por parte da cor-
poração, em Ouro Preto.

Os deputados Cristiano Sil-
veira (PT), presidente da comis-
são, Durval Ângelo (PT) e Geral-

do Pimenta (PCdoB) também 
lamentaram a ação da PM. “A 
comissão vai acompanhar os 
desdobramentos e exigir a ri-
gorosa apuração dos fatos”, 
acrescentou Cristiano Silveira.

Audiência sobre morte do jovem Igor Mendes foi marcada por protestos de parentes e amigos da vítima

 Clarissa Barçante

PM afirma que caso está sendo investigado
O comandante da 3ª Região 
da PM, coronel Eucles Ho-
norato Júnior, afirmou que a 
abordagem teve um desfecho 
indesejado e que a corporação 
está adotando todas as provi-
dências que o caso requer. Se-
gundo ele, a cena do crime foi 
preservada, a arma utilizada 
foi apreendida para perícia e 
um inquérito policial foi pron-
tamente instaurado. “Deter-
minamos que a Corregedoria 
faça a investigação. Está tudo 
sendo tratado com isenção 
e transparência. O tenente 
envolvido na abordagem foi 
afastado das suas funções 
operacionais”, completou.

A coordenadora do 
Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de De-
fesa dos Direitos Humanos, 
promotora Nívia Mônica, 
disse que o Ministério Pú-
blico designou três promo-
tores para acompanhar as 
investigações.

O representante da Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania, Biel Rocha, tam-
bém disse que providências 
serão tomadas. “O que acon-
teceu em Ouro Preto foi uma 
execução, e o Igor não será só 
mais um número nessa esta-
tística”, declarou.

Inquérito – O deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) afir-
mou que a PM não é uma 
corporação exterminadora. 
Para ele, o caso de Igor é la-
mentável, mas não se pode 
generalizar. O parlamentar 
reforçou que as providências 
legais estão sendo tomadas 
e que o inquérito foi instau-
rado. “Desejo que a apuração 
seja rigorosa e as punições 
exemplares, mas a Comissão 
de Direitos Humanos não 
pode ser tratada como tribu-
nal”, disse.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) concordou com o co-
lega ao dizer que o que está 

sendo julgado é um ato de 
um servidor, e não de toda a 
Polícia Militar. 

O deputado Coronel 
Piccinini (PSB) fez uma defesa 
do tenente acusado. Ele disse 
que o servidor tem experiên-
cia e recebeu o treinamento 
necessário para o trabalho 
policial. “Ele não saiu de casa 
para matar ninguém, e sim 
para proteger e socorrer. A 
apuração deve ser rigorosa, 
mas o julgamento não deve 
ser antecipado”, ponderou.

A comissão aprovou pe-
didos de providências a di-
versos órgãos, relacionados à 
morte de Igor.

Oficinas de entrosamento abrem o Parlamento Jovem de Minas 2017 – Página 2



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 21 de setembro de 2017PARLAMENTO JOVEM

COMISSÕES

Etapa estadual começa com oficinas sobre
os temas propostos para a edição de 2018

Mais de 100 estudantes de 
todas as regiões do Estado 
deram início, ontem, à eta-
pa estadual do Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas) 
2017, na Assembleia Legisla-
tiva. Eles participaram de ofi-
cinas de entrosamento sobre 
os três temas propostos para 
a edição de 2018: “Jovens e o 
mercado de trabalho”, “Vio-
lência contra a mulher” e 
“Violência e criminalidade en-
tre os jovens”. Um deles será 
escolhido hoje para nortear as 
discussões no ano que vem.

Projeto de formação po-
lítica de estudantes dos ensi-
nos médio e superior, o PJ Mi-
nas é realizado pela ALMG por 

meio da Escola do Legislativo, 
em parceria com a PUC Minas 
e com câmaras municipais.

Nas oficinas, os estudan-
tes foram divididos em três 
grupos para debater cada as-
sunto e construir argumentos 
em defesa do tema proposto. 
Mercado restrito – O grupo 1 
concluiu que o mercado de 
trabalho para os jovens é 
restrito e pouco estimulante. 
Muitos relataram as dificul-
dades de encontrar empre-
go e reclamaram das tarefas 
pouco importantes que lhes 
são repassadas. “Geralmente 
a gente faz serviços que nin-
guém quer ou que conside-
ram sem importância. Parece 

que não tenho uma função”, 
lamentou Miguel Borges Pe-
reira, 18 anos, de Divinópolis 
(Centro-Oeste). Nesse senti-
do, os estudantes sugeriram 
ações de valorização do tra-
balho dos jovens. 

Os participantes do gru-
po 2 apontaram que a violên-
cia contra a mulher se dá de 
cinco formas: física, moral, 
psicológica, patrimonial e se-
xual. Além das agressões con-
tra o corpo e do desrespeito 
às suas capacidades intelec-
tuais, as mulheres também se 
submetem a salários menores 
e funções menos valorizadas. 

Alice Silva, 16 anos, de 
Uberlândia (Triângulo), foi 

porta-voz da conclusão de 
seu grupo sobre o que é 
violência: “Ferida da alma, 
cicatriz do corpo, grito que 
não se escuta, ao ouvido da 
intolerância”.

No grupo 3, os estudan-
tes que debateram a crimi-
nalidade juvenil entendem 
que são muitas as causas 
que levam ao problema, 
como, por exemplo, o uso 
de drogas, a exclusão social, 
a falta de políticas públicas 
e a violência familiar. “A cri-
minalidade não está ligada 
só à falta de dinheiro, mas a 
falta de atenção da família, 
de escola e de oportunidade 
pode levar o jovem a se tor-
nar um instrumento na mão 
do bandido”, disse Giovana 
Paola Faria, 18 anos, de Pa-
raisópolis (Sul).

Hoje, os estudantes vol-
tam a se reunir para debater 
com mais profundidade os três 
temas propostos e definir qual 
será escolhido para a próxima 
edição do PJ Minas. À tarde, 
vão se dividir em grupos de 
trabalho (GTs), para definir as 
propostas que serão votadas 
amanhã, na plenária final.

Essa edição do PJ Minas 
mobilizou quase 2 mil estu-
dantes de 63 municípios e 12 
polos regionais numa série de 
discussões sobre o tema “Edu-
cação política nas escolas”. 

Comissão opina a favor do Selo Azul
Instituir medidas para esti-
mular o controle e a redução 
de consumo de água em re-
sidências do Estado. Esse é 
o objetivo do Projeto de Lei 
(PL) 305/15, do deputado 
Arlen Santiago (PTB), que re-
cebeu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. O re-
lator, deputado Dilzon Melo 
(PTB), opinou pela aprovação 

na forma do substitutivo nº 2, 
que apresentou.

O projeto prevê a cria-
ção do Selo Azul de controle 
e redução do consumo de 
água potável. Analisado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), ele recebeu o 
substitutivo nº 1, que deter-
mina que os requisitos para 
se auferir a redução do con-
sumo de água por município 
devem ser estabelecidos por 

norma regulamentar a ser 
expedida por órgão do Poder 
Executivo.

Em seu parecer, o depu-
tado Dilzon Melo incorporou 
a sugestão da CCJ e acrescen-
tou que a concessão do Selo 
Azul deverá levar em consi-
deração não apenas a dimi-
nuição no consumo de água, 
mas também a redução de 
suas perdas entre a captação, 
o tratamento e a distribuição.

Ceasa – A Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria se 
reuniu para aprovar visita à 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, por solicitação dos 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Fabiano To-
lentino (PPS). Eles pretendem 
conhecer o posicionamento 
do governo do Estado sobre 
a proposta de privatização da 
CeasaMinas.

 Sarah Torres

Oficinas sobre diferentes temas abriram ontem a fase final do Parlamento Jovem, que vai até amanhã
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Legado de Paulo Freire é inspiração 
na luta contra escola sem partido

Numa era de intolerância, 
nada mais oportuno do que re-
visitar, 20 anos após sua morte, 
a obra do educador, pedagogo 
e filósofo brasileiro Paulo Frei-
re. Essa foi, em linhas gerais, a 
conclusão da audiência públi-
ca da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia realizada 
na tarde de ontem.

A reunião, que atendeu 
a requerimento do deputa-
do Rogério Correia (PT) em 
virtude da comemoração 
da Semana Paulo Freire em 
Belo Horizonte, se transfor-
mou num ato em defesa de 
uma educação plural, inclu-
siva e democrática e contra 
o governo do presidente 
Michel Temer e o programa 
escola sem partido.

“Reforçar o legado de Pau-
lo Freire é importante neste 
momento de crescente intole-
rância no País e no mundo. Essa 
ideia de escola sem partido é 
um exemplo disso, como se as 
pessoas e escolas pudessem 
não tomar partido, não estar 
ao lado de algo”, declarou o 
deputado Rogério Correia. 

De acordo com Rogério 
Correia, esse tipo de projeto 
tenta incutir a ideia de que os 
políticos são todos iguais.

Na mesma linha, a depu-
tada Celise Laviola (PMDB), 
presidente da comissão, de-
fendeu a liberdade do deba-
te no ambiente escolar. “Não 
vivemos sem política, ela é 
o que nos move. Precisamos 

manter e valorizar os bons 
políticos”, disse. 
Pedagogia crítica – Paulo 
Reglus Neves Freire nasceu 
em Recife (PE), em 19 de 
setembro de 1921, e mor-
reu em São Paulo (SP), em 2 
de maio de 1997, sendo um 
dos principais expoentes do 
movimento denominado Pe-
dagogia Crítica. Por lei fede-
ral, é o patrono da educação 
brasileira. Ele propôs uma 
nova prática didática, volta-
da sobretudo à alfabetização 
dos mais pobres, na qual o 
estudante se transforma no 
protagonista do processo, 
traça seu próprio caminho e 
adquire consciência política.

Ao mesmo tempo em que 
servia de inspiração para pro-
fessores na América Latina e 
na África, Paulo Freire foi per-
seguido pela ditadura, preso e 
exilado. Foi no Chile, em 1968, 
que ele escreveu sua principal 
obra, Pedagogia do oprimido.

A secretária de Estado de 
Educação, Macaé Evaristo, re-
forçou a importância dos en-
sinamentos de Paulo Freire, 
na sua avaliação um símbolo 
da construção do direito à 
educação no Brasil. 

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores 
em Minas Gerais (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira, disse que 
os ensinamentos de Paulo 

Freire devem ditar a rotina 
das escolas porque somente 
a educação tem o poder de 
transformar a sociedade. 

Coube ao membro da 
Associação de Pedagogos de 
Cuba, Mariano Alberto Isla 
Guerra, que está em Belo 
Horizonte para participar da 
Semana Paulo Freire, reforçar 
o reconhecimento interna-
cional ao educador brasilei-
ro. Ele também alertou para 
o perigo representado pelo 
projeto da escola sem parti-
do. Na mesma linha, segundo 
a defensora pública Francis 
Coutinho, a proposta contra-
ria a essência da escola, que 
é um lugar de conflito. 

Sistema de cultura tem parecer favorável
A Comissão de Cultura deu 
ontem parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 4.450/17, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
institui o Sistema Estadual de 
Cultura, o Sistema de Finan-
ciamento à Cultura e a Polí-
tica Estadual de Cultura Viva. 
O relator da matéria e presi-
dente da comissão, deputado 
Bosco (PTdoB), apresentou o 
substitutivo nº 1.

De acordo com o relator, 
o parecer procurou incorpo-
rar as principais contribui-
ções dos participantes do de-
bate público Organização do 
Sistema Estadual de Cultura, 
Novo Marco Regulatório para 
seu Financiamento e Política 
Cultura Viva em Minas Ge-
rais, promovido pela Comis-
são de Cultura. 

O deputado lembrou, em 
seu parecer, que a revisão dos 

mecanismos de financiamen-
to e fomento à cultura é uma 
das maiores demandas do se-
tor cultural mineiro, uma vez 
que os recursos captados por 
meio da Lei de Incentivo à 
Cultura são superiores ao do 
Fundo Estadual de Cultura, o 
que acaba por prejudicar os 
grupos do interior do Estado. 

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) elogiou o rela-
tório, mas ressalvou que é 

necessário cuidado para que 
a ampliação dos recursos do 
Fundo Estadual de Cultura 
não se transforme em instru-
mento político. O deputado 
Elismar Prado (PDT) apoiou 
o fortalecimento do fundo, a 
fim de valorizar grupos tradi-
cionais de congado e de folias 
de reis.

O PL 4.450/17 segue agora 
para a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária.

Participantes de audiência destacaram importância do trabalho de Paulo Freire numa era de intolerância

Luiz Santana
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Municípios do Oeste de Minas cobram
conclusão do Hospital de Divinópolis 

Municípios que compõem 
a Região Ampliada Oeste, 
uma das divisões relativas à 
política de saúde do Estado, 
reivindicaram ontem, em au-
diência pública, a conclusão 
das obras de construção do 
Hospital Regional de Divinó-
polis. A reunião foi realizada 
pela Comissão de Saúde.

Prefeitos, vereadores e 
secretários dos municípios 
de Divinópolis, Carmópolis 
de Minas, Carmo da Mata, 
Lagoa da Prata, São Francis-
co de Paula, Formiga e Santo 
Antônio do Amparo fizeram 
relatos da situação em cada 
cidade e apontaram que as 
unidades de pronto atendi-
mento (UPAs) estão sobrecar-
regadas e há pacientes aguar-
dando cirurgias de emergên-
cia, urgência e eletivas.

O vereador de Divinópo-
lis Renato Ferreira defendeu 
que os gestores municipais 
se unam para cobrar o tér-
mino das obras do Hospital 

Regional de Divinópolis, que 
já está 70% concluído e vai 
atender os 54 municípios da 
Região Ampliada Oeste. Ele 
foi apoiado na demanda por 
outro vereador de Divinópo-
lis, Ademir José da Silva, e 
pelo secretário municipal de 
Saúde de Formiga, José Ge-
raldo Pereira.

A assessora-chefe de Pla-
nejamento da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), Po-
liana Cardoso Lopes, afirmou 
que a conclusão das obras do 
Hospital Regional de Divinó-
polis depende de um proces-
so licitatório de responsabili-
dade da prefeitura. Segundo 
ela, falta repassar cerca de 
35% dos recursos, mas, en-
quanto a licitação não for 
concluída, não adianta o Es-
tado liberar a verba, já que 
não haveria como dar prosse-
guimento à obra.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de audiência, deputado Car-

los Pimenta (PDT), afirmou 
que o Estado deixou de in-
vestir, em 2016, mais de R$ 3 
bilhões na saúde, sendo que 
a divida com os municípios 
chega perto de R$ 2 bilhões. 

Os deputados Doutor 
Wilson Batista (PSD) e Fabia-
no Tolentino (PPS) defende-

ram a correção da tabela do 
SUS. Os deputados Antônio 
Jorge (PPS) e Geraldo Pimen-
ta (PCdoB) pediram amplia-
ção dos recursos destinados 
pelo Estado à saúde. O de-
putado Bonifácio Mourão 
(PSDB) cobrou o término das 
obras dos hospitais regionais.

 Deputados e gestores municipais pediram mais investimentos 

Guilherme Bergamini

Prevenção às drogas começa na escola

Entre os dependentes quími-
cos adultos na faixa etária de 
24 a 39 anos, em Minas Ge-
rais, 17,8% iniciaram o uso da 
substância entre 5 e 11 anos 
de idade e mais de 60,8% en-
tre 11 e 17 anos. Destes, 80% 
engrossam as estatísticas de 

evasão escolar. As informa-
ções são da subsecretária 
de Estado de Políticas sobre 
Drogas, Patrícia Magalhães, 
baseada em pesquisa do Cen-
tro de Referência de Álcool e 
Drogas de Minas Gerais. Ela foi 
uma das convidadas, ontem, de 

audiência pública da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas.

Convocada a requerimen-
to do presidente da comissão, 
deputado Antônio Jorge (PPS), 
a reunião teve como objetivo 
debater a realidade das escolas 
públicas frente aos desafios do 
consumo e do tráfico de drogas.

Segundo Antônio Jorge, 
a legislação brasileira é muito 
permissiva quanto à publicidade 
de bebidas alcoólicas, que, na 
sua opinião, são a porta que 
conduz ao uso e abuso de 
outras drogas. Ele defendeu a 
necessidade de políticas inter-
setoriais que foquem a escola 
como espaço de prevenção.

Dizendo-se contra a libe-
ração das drogas porque acha 
que o Brasil ainda não está 
preparado para isso, o de-
putado afirmou, porém, ser 
favorável à descriminalização 
dos usuários. Ele citou as po-

líticas de descriminalização 
adotadas em Portugal, onde 
a droga é proibida, mas o 
usuário não é estigmatizado.

O deputado Bosco (PTdoB) 
elogiou o trabalho das institui-
ções públicas e privadas envol-
vidas na prevenção e combate 
ao uso de entorpecentes. 

Em linhas gerais, os par-
ticipantes da reunião defen-
deram que, mais do que a re-
pressão, um trabalho sério de 
prevenção, sobretudo entre as 
crianças e adolescentes, pode 
ter muito mais eficácia no 
combate ao uso de drogas.

Foi o que afirmou, por 
exemplo, Kessiane Goulart Silva, 
coordenadora de Educação 
em Direitos Humanos da Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção. “Dentro das escolas, a 
melhor política é a da preven-
ção. Precisamos dialogar de 
forma aberta sobre isso com 
a juventude”, disse.

 Comissão debateu questão das drogas no ambiente escolar

 Willian Dias
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Empresários e cartórios divergem sobre 
uso do protesto para recuperar dívidas

Representantes do comércio e 
da área jurídica consideraram 
excessiva a utilização, pelo go-
verno do Estado, do protesto 
como instrumento para re-
cuperação de dívidas do con-
tribuinte mineiro. Por outro 
lado, dirigentes de entidades 
representativas dos cartórios 
avaliaram que o protesto tem 
sido um meio eficiente de re-
duzir a judicialização e de o 
Estado obter recursos nesse 
momento de crise.

A controvérsia se deu on-
tem, em audiência da Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte. O objetivo 
da reunião, solicitada pelo 
presidente da comissão, de-
putado Felipe Attiê (PTB), foi 
debater os protestos das dí-
vidas dos contribuintes rela-
tivas a tributos estaduais, es-
pecialmente o IPVA e o ICMS.

Na opinião do presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL-BH), 
Bruno dei Falcio, o governo 
tem usado uma força despro-
porcional para cobrar seus de-
vedores. Segundo ele, muitos 
contribuintes, numa situação fi-
nanceira difícil, não conseguem 
pagar todos os tributos. Ao não 
pagar, ainda conforme Falci, o 
cidadão sofre sanções, como 
pagamento de multa e juros. “E 
agora querem impor mais uma, 
o custo do cartório, que chega a 
20% ou 30% do valor da dívida,  
sem falar na burocracia para 
limpar o nome”, comentou. 

O advogado Igor Santiago 
acrescentou que, na crise, o 
contribuinte paga o preço. “O 
estado é eficiente para cobrar, 
mas não é para pagar”, disse. 

Ele afirmou que uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) foi favorável à utilização 
do protesto pelos entes pú-
blicos. O próprio tribunal, no 
entanto, previu o uso do ins-
trumento como medida sub-
sidiária, segundo o advogado. 
Por isso, ele solicitou à ALMG 
que defina essa questão em lei.

Para João Manoel Rolla, 
da Comissão de Direito Tribu-
tário da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Minas (OAB-MG), 
o protesto só deveria ser utili-
zado no caso de insucesso da 
ação de execução. 
Eficiência – Já no entendi-
mento do vice-presidente do 
Instituto de Protesto, Leandro 
Santos, o Estado viu nesse me-
canismo uma maneira eficien-
te de recuperação de créditos. 

Ele informou que o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais criou 
um programa que incentiva 
o gestor público a optar pelo 
protesto das dívidas em vez 
das ações de execução fiscal. 
“Os custos da execução, mui-
tas vezes, superam o valor da 
dívida cobrada”, considerou.

Raquel Garcia, do De-
partamento de Protesto da 
Associação dos Notários e 
Registradores de Minas Ge-
rais, apresentou números do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) que mostram 
que o Estado teve economia 
com a utilização do protesto.

Também os parlamenta-
res se dividiram quanto à uti-
lização dos protestos. Felipe 
Attiê avaliou que o uso desse 
instrumento vem no bojo da 

crise financeira que atinge o 
País, o que prejudica empre-
sas e cidadãos, que ficam com 
o nome “sujo” e perdem o 
crédito. Outro problema, na 
visão dele, é o valor despro-
porcional das taxas cartoriais. 

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) chamou 
de exorbitantes as tabelas 
de cartório para protestos. 
“Como é ineficiente, o gover-
no tem que cobrar as dívidas 
com vigor, asfixiando o em-
presário”, condenou.

Por outro lado, o depu-
tado Roberto Andrade (PSB) 
afirmou que o Brasil vive o fe-
nômeno da desjudicialização, 
o que vem facilitar os negócios 
de maneira geral. No entanto, 
ele concordou com os colegas 
quanto aos valores das taxas. 

PL prevê sonorização em salas de aula
O Projeto de Lei (PL) 
1.600/15, do deputado João 
Leite (PSDB), que obriga a 
instalação de dispositivo 
de sonorização nas salas de 
aula, recebeu ontem pare-
cer de 1º turno favorável 
da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária 
(FFO). Com isso, está pronto 
para ir a Plenário.

O relator, deputado Ivair 
Nogueira (PMDB), opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 2, da Comis-
são de Educação, Ciência e 

Tecnologia. O parecer des-
taca que, apesar de sua im-
portância na preservação da 
saúde vocal dos professores, 
a proposta não estabele-
ce a fonte de receita para 
a implantação dos equipa-
mentos, como determina a 

Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF). Por isso, o relator 
apresentou o substitutivo 
nº 2, que estabelece a ob-
servância da necessidade de 
disponibilidade orçamentá-
ria para a instalação dos sis-
temas de sonorização.

A utilização do protesto pelo governo do Estado foi alvo de controvérsia em audiência pública

Guilherme Dardanhan
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Projeto que institui cotas na Fundação
João Pinheiro está pronto para Plenário

Está pronto para ir a Plenário, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 4.355/17, do governador 
Fernando Pimentel, que esta-
belece cotas para o ingresso de 
estudantes negros no curso de 
Administração Pública da Es-
cola de Governo da Fundação 
João Pinheiro (FJP). Ontem, a 
Comissão de Administração 
Pública aprovou parecer favo-
rável ao projeto. O relator, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
opinou pela aprovação na for-
ma do substitutivo nº 2, da Co-
missão de Direitos Humanos.

A proposição altera a Lei 
18.974, de 2010, que estabe-
lece a estrutura da carreira de 

especialista em políticas públi-
cas e gestão governamental, 
porque a graduação em Ad-
ministração Pública na FJP é 
considerada parte do concurso 
para o ingresso nessa carreira.

De acordo com a reda-
ção original do projeto, pelo 
menos 20% das vagas desse 
concurso devem ser desti-
nadas a pessoas negras. O 
substitutivo nº 2 reserva va-
gas também para indígenas 
e candidatos de baixa renda 
egressos de escolas públicas. 
O texto destina 3% das vagas 
para indígenas e 17% para pes-
soas de baixa renda que estu-
daram em escolas públicas.

 
Proposição sobre cotas na FJP passou pela Comissão de Administração

 Guilherme Dardanhan

PLENÁRIO

Proposição trata de queijos artesanais
O Plenário recebeu, na Reunião 
Ordinária de ontem, mensa-
gem do governador Fernando 
Pimentel com encaminha-
mento do Projeto de Lei (PL) 
4.631/17, que dispõe sobre a 
produção e a comercialização 
de queijos artesanais no Esta-
do. Na justificativa que acom-

panha a mensagem, Pimentel 
destaca a importância de uma 
legislação sanitária compatível 
com a realidade dos produto-
res e que permita que todas as 
variedades desse tipo de quei-
jo sejam reconhecidas.

O projeto pretende 
normatizar a produção de 

queijos artesanais, desen-
volver a cadeia produtiva 
e valorizar as regiões pro-
dutoras. Para tanto, torna 
obrigatório o registro no 
Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) de todo es-
tabelecimento produtor de 
queijo artesanal. 

Os queijos artesanais 
deverão também obedecer 
a padrões sanitários esta-
belecidos em regulamento 
específico. 

O PL 4.631/17 será ana-
lisado pelas Comissões de 
Constituição e Justiça e de 
Agropecuária e Agroindústria.

ORADORES

Hospitais
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) criticou a situação 
da saúde em Minas. Como 
exemplo de ineficiência do go-
verno, ele relatou que as obras 
de 11 hospitais regionais, al-
gumas das quais praticamen-
te concluídas, foram interrom-
pidas na gestão de Fernando 
Pimentel. Segundo Bonifácio 

Mourão, os hospitais de Belo 
Horizonte também enfrentam 
problemas, inclusive com o 
fechamento de algumas uni-
dades. “As pessoas saem do 
interior para se tratar na Capi-
tal e, muitas vezes, sem aten-
dimento, morrem”, ressaltou. 
O deputado ainda censurou a 
possível transferência do 43º 
Batalhão da PM de Gover-

nador Valadares (Vale do Rio 
Doce). Em aparte, o deputado 
Dilzon Melo (PTB) também re-
latou as dificuldades enfrenta-
das pelos hospitais no interior. 
Outro tema abordado pelo 
parlamentar foi a queixa de 
prefeituras em relação à Co-
pasa, que não estaria fazendo 
os investimentos necessários 
para combater a crise hídrica.

Pessoas com deficiência
Ao lembrar que hoje é co-
memorado o Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com Defi-
ciência, o deputado Duarte 
Bechir (PSD) destacou que 
a comissão da ALMG volta-
da à defesa dessa parcela da 
população, a qual ele presi-
de, acompanha as principais 
reivindicações do segmento, 
tais como a acessibilidade 

no transporte e a inclusão no 
mercado de trabalho. Nes-
se sentido, ele salientou o 
apoio do Parlamento mineiro 
à campanha Dia D, ação do 
Ministério do Trabalho criada 
para incentivar a contratação 
de pessoas com deficiência. 
Duarte Bechir também infor-
mou que pretende, por meio 
de um projeto de lei, tornar 
obrigatório que as empresas 

submetidas à Lei de Cotas, 
que determinou a reserva de 
vagas de trabalho a pessoas 
com deficiência, instituam 
um cadastro com a descrição 
das oportunidades disponí-
veis. O parlamentar ainda cri-
ticou o Decreto 47.180, que 
estaria dificultando o acesso 
dessas pessoas ao benefício 
de isenção do ICMS na com-
pra de veículos.
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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

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 Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernandes 
Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno único

ORADORES

Carreira médica
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) reivindicou a concessão 
do reajuste previsto aos mé-
dicos concursados do Estado. 
Em 2012, com a reformulação 
da carreira desses profissio-
nais, ficou estabelecido que 
eles fariam jus a recomposi-
ção remuneratória de 10% a 
cada cinco anos. De acordo 

com o parlamentar, a categoria 
aguarda com enorme expecta-
tiva o reajuste, tendo em vista 
a defasagem dos seus salários. 
Antônio Jorge também criticou 
a postura da Copasa diante da 
crise hídrica em alguns municí-
pios atendidos pela empresa, 
como Bom Despacho (Centro-
-Oeste). Segundo o deputado, 
a falta de água tem causado di-

versos transtornos na cidade, 
como o fechamento do bloco 
cirúrgico da Santa Casa. A pre-
feitura reclama da passivida-
de da Copasa, que nem um 
caminhão-pipa teria disponi-
bilizado para o atendimento 
à população. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
classificou como inaceitável a 
situação em Bom Despacho.

Cemig
O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) informou que o 
Superior Tribunal de Justi-
ça cassou a liminar que im-
pedia o leilão de usinas da 
Cemig. Para o parlamentar, 
a situação só chegou a esse 
ponto por causa da inabili-
dade do governo do Estado, 
que, segundo ele, em vez 
de negociar com o governo 
federal, priorizou ações de 

marketing. Gustavo Corrêa 
também declarou que, en-
quanto deputados da situ-
ação alegavam que a culpa 
era dos governos anteriores, 
a Advocacia-Geral do Estado 
argumenta, em petição no 
Supremo Tribunal Federal, 
que a responsabilidade seria 
da ex-presidenta Dilma Rou-
sseff. Em apartes, o deputa-
do Dilzon Melo (PTB) acusou 

o Executivo estadual de não 
repassar aos bancos o valor 
que descontava do salário 
dos servidores em virtude 
de crédito consignado, e o 
deputado Missionário Már-
cio Santiago (PR) relatou o 
descontentamento de mora-
dores do bairro Linhares, em 
Juiz de Fora (Zona da Mata), 
com a possibilidade de insta-
lação de uma prisão no local.

Repasses
O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) denunciou o 
atraso de repasses obrigató-
rios aos municípios por par-
te do Governo do Estado. 
Conforme informou, ape-
nas o pequeno município 
de Iguatama (Centro-Oeste) 
possui um passivo de R$ 1,1 
milhão em verbas para a 
saúde e de R$ 100 mil para 

o transporte escolar. “A falta 
de gestão chegou ao limite 
com o calote do ICMS que 
tem que ser repassado aos 
municípios, algo inédito”, 
salientou Gustavo Valada-
res. Para o deputado, o go-
verno, em vez de se sensi-
bilizar com a situação dos 
municípios, gasta os recur-
sos do Estado para fazer po-
lítica, em ações como os fó-

runs regionais de governo. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) disse 
que os bancos não disponi-
bilizam mais empréstimos 
aos servidores públicos, ten-
do em vista que o Executivo 
ainda não transferiu para as 
instituições financeiras os 
recursos arrecadados com o 
desconto em folha dos em-
préstimos consignados.

Defesa
O deputado André Quintão 
(PT) rebateu as críticas feitas 
pelo deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) ao governo do 
Estado. Ele defendeu, em es-
pecial, os fóruns regionais de 
governo, que já teriam trazi-
do resultados. André Quintão 
destacou que, em virtude 
das demandas apresentadas 
nos fóruns, foram realiza-

das obras de asfaltamento 
em Virgem da Lapa (Vale do 
Jequitinhonha) e de sanea-
mento em Coluna (Vale do 
Rio Doce). O parlamentar ad-
mitiu que a situação fiscal do 
Estado é grave, mas culpou as 
administrações do PSDB pelo 
déficit nas contas públicas. 
André Quintão também criti-
cou o governo do presidente 
Michel Temer. De acordo com 

o deputado, o governo fede-
ral planeja o corte de 98% dos 
recursos destinados a ações e 
serviços de assistência social. 
A proposta de renegociação 
da dívida do Estado apresen-
tada pelo Executivo federal 
também foi censurada pelo 
parlamentar, uma vez que 
teriam sido impostas condi-
cionantes como a privatiza-
ção da Cemig.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Criminalização do funk 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (5/7) – Situação de policiais 

militares e agentes em situação de vulnerabilidade e suas 
famílias, que residem no Residencial das Américas 

 3h55 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 
Brasil, com Rafael Melo

 6h Compactos de comissões
 6h30 Memória e Poder – Escritor Benito Barreto 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Economia do livro 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Mudanças nas regras da 

mineração 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Economia do livro
 20h Geração – Parlamento Jovem 
20h30 Propaganda política 
20h40 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro/Participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello

 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 

Das 8 às 18 horas
• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-

mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 8 às 18h30
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho

Das 8h30 às 17h30
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Auditório José Alencar) – oficinas de 

gestão do programa
8h30

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – o presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas, Marcus Vinicius Polignano, e o secretário-
-adjunto do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, Hideraldo 
Bush, falam sobre a crise hídrica

Das 9 às 18 horas
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Belo Horizonte) – Encontro Regional Metropolitano, 
Central e Oeste

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convida-

dos, a dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção 
pactuados no Estado. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a crise hídrica e a falta de estruturação dos comitês de bacias 
hidrográficas no Estado. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – deba-

ter, com a presença de convidados, a construção de crematório e velório 
no Bairro Vale do Sol, em Nova Lima. Requerimento: deputado Fred Costa

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que aprova o Plano Estadual de Educação

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – de-
bater, com a presença de convidados, a importância da castração pediá-
trica de animais domésticos. Requerimento: deputado Noraldino Júnior

• Comissão de Indicação de Girlaine Oliveira e Outros para o Conselho Esta-
dual de Educação (Plenarinho II) – eleger presidente e vice

16h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório SE) – debater, com a 

presença de convidados, os direitos sexuais e reprodutivos das mulhe-
res. Requerimento: deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira e deputa-
dos Elismar Prado, Rogério Correia e Tadeu Martins Leite

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
turno único (urgência)

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)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o 
Executivo a conceder anistia a servidores da educação que parti-
ciparam de paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui 
o Plano Estadual de Cultura. Discussão 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 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

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

ORDEM DO DIA (cont.)


