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Deputados defendem prorrogação de contratos
O presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que solicitou a 
audiência, criticou a demis-
são de agentes contratados 
e ainda acusou a presença, 
na reunião, de agente peni-
tenciário que estaria exer-
cendo função de serviço de 
inteligência, o que, segundo 
ele, atenderia ao objetivo 
do governo de intimidar a 
participação da classe. “O 
número de agentes já é pe-

queno para o número de 
encarcerados e o governo 
não só devia abrir mais va-
gas como também manter 
os contratados”, declarou.

O deputado João Leite 
(PSDB) lamentou situação 
ocorrida em Guaxupé, onde, 
segundo ele, não há locais ca-
pazes de acolher adolescentes 
acautelados. “Falta sensibilida-
de do Estado na condução dos 
problemas do sistema de segu-
rança”, acrescentou o deputa-

do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).
O deputado Missionário 

Marcio Santiago (PR) disse 
que os agentes de segurança 
estão adoecendo.

Também com críticas ao 
sistema de segurança, o pre-
sidente do Sindicato dos Au-
xiliares, Assistentes e Analis-
tas do Sistema Prisional e So-
cioeducativo, José Lino dos 
Santos, disse que há no Esta-
do somente 432 técnicos ha-
bilitados a atuar diretamente 

na ressocialização de 70 mil 
presos. Esse número, segun-
do ele, precisaria no mínimo 
triplicar para garantir algum 
trabalho efetivo. Para ele, a 
saída repentina de contrata-
dos pode piorar o cenário.

O presidente da União 
Mineira dos Agentes de Se-
gurança, Ronan Rodrigues, e 
o delegado sindical de Uber-
lândia Alan Ferreira disseram 
que os agentes trabalham em 
situação precária.

Governo anuncia concursos públicos
para substituição de agentes contratados
O Estado vai realizar concur-
sos públicos para substituir 
trabalhadores contratados 
na área de segurança, como 
agentes penitenciários e so-
cioeducativos. O anúncio foi 
feito ontem pela subsecretá-
ria de Estado de Gestão de 
Pessoas, Warlene Salum Re-
zende. Ela participou de au-
diência da Comissão de Segu-
rança Pública que discutiu a 
política carcerária do Estado.

Mesmo defendendo o 
concurso público, agentes de-
mostraram ser contra demis-
sões e disseram que, se isso 
ocorrer, o sistema de seguran-
ça correrá risco de desmante-
lamento, com a saída de tra-
balhadores mais experientes.

O assessor de Relações 
Sindicais da Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão, Carlos Calazans, justificou 
que o Estado não pode pror-
rogar por mais tempo os con-
tratos de 1,8 mil agentes pe-
nitenciários, que vencerão em 
dezembro, uma vez que eles 
terão atingido o prazo máxi-
mo permitido, de oito anos.

Por ora, Calazans disse 
que poderão ser mantidos 
apenas os contratos de ou-
tros 5 mil agentes penitenciá-

rios, que têm menos de oito 
anos e vencerão a partir do 
ano que vem. Ele defendeu 
que os concursos tenham 
mecanismos como provas de 
títulos, para que os contrata-
dos tenham possibilidade de 
ingressar na carreira.

A subsecretária de Ges-
tão de Pessoas afirmou que, 
no dia 30 de setembro, o Esta-
do voltou ao limite prudencial 
de despesas estabelecido pe-
la Lei de Responsabilidade Fis-

cal, que tinha sido ultrapassa-
do desde janeiro deste ano.

Com isso, segundo War-
lene Rezende, já pode haver 
ampliação do quadro de pes-
soal nas áreas de saúde, edu-
cação e segurança.

Ainda de acordo com ela, 
como a totalidade dos agen-
tes aprovados em concursos 
anteriores já foi nomeada, 
será necessário realizar ou-
tro concurso, em função de 
futuras demissões de contra-

tados. Ela não soube precisar 
quantas demissões deverão 
ocorrer em curto prazo, ale-
gando que o momento ainda 
é de transição.

O subsecretário de Es-
tado de Atendimento So-
cioeducativo, Danilo Santos, 
anunciou que um concur-
so para o preenchimento de 
2,3 mil vagas, entre agentes 
e técnicos para o sistema so-
cioeducativo, já está em fase 
de análise.

A política carcerária do Estado foi debatida em audiência da Comissão de Segurança Pública

Ricardo Barbosa
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Assembleia celebra os 25 anos do PPS
A Assembleia Legislativa rea-
lizou Reunião Especial de Ple-
nário na noite de segunda-fei-
ra (9), para comemorar os 25 
anos de fundação do Partido 
Popular Socialista (PPS). A ho-
menagem foi solicitada pelo 
deputado Antônio Jorge, ele 
próprio membro do PPS, para 
quem a celebração se justifi-
ca pela missão abraçada pelo 
partido, de continuar a afirma-
ção da democracia brasileira.

“O PPS tem uma história 
inquestionável de lutas a fa-
vor da sociedade brasileira. 

Sua grande fortaleza é a coe-
rência, ao longo de décadas, 
com os princípios democráti-
cos e a boa prática política”, 
afirmou o parlamentar.

Na Reunião Especial de 
Plenário, o deputado Antônio 
Jorge entregou placa alusiva 
à ocasião à presidente esta-
dual do PPS, Luzia Ferreira.

O partido foi fundado em 
26 de janeiro de 1992, em São 
Paulo (SP), por decisão de par-
te da executiva nacional do Par-
tido Comunista Brasileiro (PCB) 
de criar uma nova agremiação.

Balanço do Estado em 2015 tem parecer
favorável da FFO e pode ir a Plenário

As contas do Estado em 2015 
estão prontas para a análi-
se do Plenário. A Mensagem 
124/16, do governador Fer-
nando Pimentel, que encami-
nha o Balanço Geral daque-
le ano, teve ontem parecer 
aprovado na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO).

O relator, deputado Ulys-
ses Gomes (PT), opinou pe-
la aprovação das contas por 
meio de projeto de resolu-
ção, que será apreciado pelo 
Plenário em turno único. 

Segundo o Balanço do Es-

tado, o Produto Interno Bru-
to (PIB) mineiro caiu 4,9% em 
2015, desempenho inferior ao 
da economia nacional, que re-
cuou 3,8%. O segmento indus-
trial apresentou o pior resulta-
do, com queda de 9,1%.

A receita foi de R$ 76,15 
bilhões e a despesa de R$ 
85,12 bilhões, o que resultou 
em déficit de R$ 8,96 bilhões. 

Apesar do mau desempe-
nho da economia, o parecer 
da FFO informa que o governo 
cumpriu os percentuais míni-
mos de aplicação de recursos 
na saúde e na educação. 

Cultura discute marcos legais e liberdade
A Comissão de Cultura reu-
niu-se ontem para aprovar 
requerimentos. Entre outros 
itens, foi aprovada a reali-
zação de audiência pública 
sobre os marcos legais da 
cultura em Minas Gerais, por 
solicitação do deputado Bos-
co (Avante), presidente da 
comissão. A reunião vai abor-
dar a Lei 22.627, de 2017, que 
institui o Plano Estadual de 
Cultura, e o Projeto de Lei (PL) 
4.450/17, do Fundo Estadual 
de Cultura (FEC).

Também foi aprovada au-
diência sobre a liberdade de 

expressão artística, requerida 
pela deputada Marília Cam-
pos e pelo deputado Rogério 
Correia, ambos do PT. Essa 
discussão tem ganhado força 
diante de controvérsias en-
volvendo exposições e obras 
de arte no País, acusadas por 
alguns grupos de promover 
pornografia ou de afrontar 
símbolos religiosos.
Detentas – Na Comissão Ex-
traordinária das Mulheres, a 
preocupação com a situação 
das detentas de Minas Gerais 
motivou a aprovação de visi-
ta à Penitenciária Professor 

Jason Soares Albergaria e ao 
Presídio de São Joaquim de 
Bicas II, ambos em São Joa-
quim de Bicas. A solicitação é 
das deputadas Marília Cam-
pos e Celise Laviola (PMDB).

A Comissão de Desenvol-
vimento Econômico aprovou 
debate público sobre os pro-
blemas da malha ferroviária 
mineira, a requerimento dos 
deputados João Leite (PSDB) 
e Roberto Andrade (PSB).

Do deputado Fred Cos-
ta (PEN) foram aprovados, 
na Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Pú-

blicas, requerimentos para 
discutir novas obras no Ae-
roporto de Confins, com a 
possibilidade de construção 
de um terminal rodoviário 
no local.

Os problemas enfrenta-
dos pelas Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes), especialmente as 
que contam com o convênio 
Casa Lar, serão tema de au-
diência da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, requerida 
pelo seu presidente, deputa-
do Duarte Bechir (PSD).

COMISSÕES

Luiz Santana

Luiz Santana

Contas de 2015, analisadas pela FFO, apontam queda de 4,9% no PIB

REUNIÃO ESPECIAL
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Evangélicos
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) criticou artigo 
publicado na revista Veja, de 
autoria de J.R. Guzzo, intitu-
lado “Essa gente incômoda”, 
que ele considera discrimina-
tório contra os evangélicos, 
segmento que representa, de 
acordo com o deputado, cer-
ca de um terço da população. 
O parlamentar afirmou que 

o colunista se refere a essas 
pessoas como “de tipo more-
no”, o que configuraria tam-
bém um preconceito racial. 
“Precisamos tomar uma po-
sição contra artigos irrespon-
sáveis, inquisidores e cristo-
fóbicos”, afirmou Vanderlei 
Miranda. O deputado disse 
que, apesar das inúmeras 
ações sociais realizadas pelas 
igrejas evangélicas, o colunis-

ta classifica os fiéis como “a 
parte ruim do País”. “Nos re-
vira o estômago ler um ma-
terial como esse. A serviço 
de quem está essa revista e 
esse cidadão?”, questionou. 
Em aparte, o deputado Car-
los Henrique (PRB) também 
repudiou o artigo, que, na 
opinião dele, é mais uma 
ação de um plano comunista 
a ser implantado no País.

Crise
O deputado João Leite 
 (PSDB) atribuiu os problemas 
do Estado ao “desgoverno” 
que aqui teria se instalado. 
“Chegamos ao fim da linha 
em Minas Gerais”, declarou. 
Segundo ele, o caos já se ins-
talou na segurança pública, 
na saúde e na educação. Na 
saúde, de acordo com ele, 
um dos exemplos é o Hospi-

tal de Pronto-Socorro João 
XXIII, visitado pelo parlamen-
tar na semana passada e on-
de não haveria sequer água 
quente para o banho dos pa-
cientes. “O partido sempre 
fez críticas quando era opo-
sição e agora destruiu tudo”, 
acrescentou, referindo-se ao 
PT. João Leite disse que, na 
educação, o governador não 
cumpriu acordo salarial com 

os servidores. Ele leu ainda 
mensagem enviada por di-
retora de escola que denun-
ciou ter recebido até agora 
apenas 7,5% da verba de 
custeio prevista para o ano. 
“Esse governo é irresponsá-
vel e o sindicato que repre-
senta os trabalhadores está 
calado. Precisamos de uma 
intervenção do Ministério 
Público”, cobrou.

Segurança pública
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) disse que Minas 
Gerais vive uma situação de 
caos na segurança pública, 
ainda mais grave nos muni-
cípios que fazem divisa com 
outros estados. Um exemplo, 
segundo ele, foi o ataque a 
duas agências bancárias em 
Munhoz, no Sul de Minas, na 
madrugada de domingo (8). 

O parlamentar contou que 
uma quadrilha fortemen-
te armada tomou conta da 
cidade e invadiu o destaca-
mento da Polícia Militar. “Na 
gestão do PT, não há notícia 
boa”, disse. De acordo com 
ele, o cinturão de segurança 
em 135 cidades, que funcio-
nou bem nas administrações 
anteriores, não existe mais. 
Sargento Rodrigues denun-

ciou, ainda, tentativas de 
cerceamento de sua atua-
ção, como a presença de in-
formantes em audiências e 
até ameaças de morte. “Não 
tenho medo. Daqui a pouco, 
eles vão virar coronéis de pi-
jama e a tropa vai ter nojo 
deles”, declarou. Em aparte, 
o deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) reforçou as críticas do 
colega ao governo.

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

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 Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Discussão em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Campo-
lina para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

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

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 Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)
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ACONTECE HOJE
9 horas

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

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida 

da ALMG
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 PL 4.450/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento 
à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece-

res sobre 20 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 3.119/15 
(1º turno), do deputado Felipe Attiê, que institui a Política Estadual de 
Incentivo e Apoio à Construção de Cisternas nas Propriedades Rurais

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 

comissão
17 horas

• Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-
narinho III) – discutir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h25 Minas é Muitas – Ribeirão das Neves
 1h Panorama – Uso de agrotóxicos 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (28/6) – PL que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens de rejeitos 
no Estado

 3h35 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 
públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direitos dos animais 
 7h Zás – Cantor Bilora 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Outubro Rosa 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 

 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Outubro Rosa 
 20h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

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

 21h Assembleia Debate – Falta de água em Minas 
 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 (cont.)
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

A Rádio Assembleia produz conteúdo jornalístico e informativo institucional sobre o trabalho 
parlamentar,  sem vínculo partidário ou político, facilitando o direito do cidadão de acompanhar 
as atividades da ALMG.  O material produzido pela rádio é distribuído gratuitamente para mais de 
600 emissoras cadastradas. Saiba mais em www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia


