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usuários em suas demandas 
específicas, o que a repre-
sentante da Codemig acenou 
como possível.

O deputado Duarte Bechir 
apoiou as sugestões de ações 
emergenciais. Ele adiantou 
que a comissão quer realizar 
uma audiência pública na As-
sembleia sobre as condições 
do terminal e as possibilidades 
de intervenções concretas, 
com a participação de repre-
sentante da Codemig.

e prazos maiores para análi-
se, uma vez que a rodoviária 
é tombada pelo patrimônio 
histórico municipal.

Para o representante do 
Instituto São Rafael, a im-
possibilidade de obras de 
curto prazo não impede que 
a Codemig se preocupe com 
o atendimento humano aos 
passageiros com deficiência. 
Ananias sugeriu que sejam 
disponibilizados funcionários 
treinados para auxiliar os 

milhões em melhorias e mo-
dernização, mas o passivo é 
muito grande”, relatou a che-
fe de gabinete da empresa, 
Denise Vieira. Segundo ela, a 
acessibilidade é um dos itens 
que têm merecido atenção.

Sobre a instalação de gra-
des nas laterais do estaciona-
mento para reverter os riscos 
de acidentes, conforme suge-
rido durante a visita, ela expli-
cou que intervenções dessa 
natureza demandam projetos 

A administração da rodoviária 
afirmou que obras de melhoria 
estão sendo feitas no terminal 
há dois anos, incluindo-se in-
tervenções relativas à acessi-
bilidade. Desde 2016, a Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemig) é 
a responsável pela gestão do 
terminal, que até então cabia 
à Prefeitura de Belo Horizonte. 

“Nesses dois anos em 
que a Codemig está na ges-
tão, foram investidos R$5 

Terminal passa por obras desde 2016

depois em função de complica-
ções em seu quadro de saúde. 

“São mesmo precipícios 
o que vemos aqui, e isso num 
ponto de convergência da 
cidade como é a rodoviária, 
por onde passam pessoas de 
todos os lugares do Estado”, 
constatou o presidente da 
comissão, deputado Duarte 
Bechir (PSD), que solicitou a 
visita.

cia visual, como ele. Segundo 
Moreira, pelo menos quatro 
pessoas com deficiência visu-
al sofreram quedas no local 
recentemente.

Um dos casos ocorreu na 
semana do Carnaval deste ano, 
quando um ex-aluno do São 
Rafael, Paulo Ribeiro, sofreu 
uma queda no estacionamento 
da rodoviária. Ele teria quebra-
do a bacia, vindo a falecer dias 

metros de altura da calçada. 
Não há o piso tátil apropriado, 
que poderia indicar o caminho 
mais seguro, nem barreiras fí-
sicas para impedir quedas.

Os perigos para sair da 
rodoviária em segurança fo-
ram demonstrados durante a 
visita pelo professor Ananias 
Moreira, do Instituto São Ra-
fael, dedicado ao atendimen-
to de pessoas com deficiên-

Em visita à Rodoviária de Belo 
Horizonte, a Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência cobrou, ontem, in-
tervenções emergenciais para 
garantir a segurança de pes-
soas com deficiência visual. O 
objetivo da ida da comissão ao 
local foi verificar as condições 
de mobilidade e acessibilida-
de oferecidas pelo Terminal 
Rodoviário Governador Israel 
Pinheiro, na Praça Rio Branco, 
no Centro da Capital.

O terminal foi inaugurado 
em 1971, como o maior e mais 
moderno da América Latina, 
mas necessita de melhorias 
de diversos tipos, conforme 
admitiram gestores do local. 
O ponto crítico é o estaciona-
mento, que mereceu a maior 
atenção da comissão e de re-
presentantes de entidades que 
acompanharam a visita. Ali, o 
piso tátil que acompanha a fai-
xa de pedestres na travessia de 
quem deixa o terminal acaba 
de repente, deixando perdidas 
pessoas com deficiência visual.

O cenário piora nas late-
rais do estacionamento, que se 
encontra elevado em relação 
ao nível da rua e cujo ponto 
mais alto está a cerca de dois 

Pessoas com deficiência visual correm
riscos na Rodoviária de Belo Horizonte

Guilherme Bergamini

Entre os problemas verificados por comissão, está a falta de piso tátil e de barreiras no estacionamento
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compareceram à reunião, 
assim como o 2º-sargento 
Alexandre Rodrigues, alvo do 
inquérito militar.

William Ferreira de Sou-
za, da Comissão de Direitos 
Humanos da seção mineira 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG), se disse sur-
preso com a conduta dos ofi-
ciais. Ele afirmou que o sar-
gento Alexandre falou na au-
diência da Assembleia como 
representante de toda uma 
categoria, que também foi 
atingida pela ação “absurda” 
dos oficiais. “A Assembleia é 
a casa do povo. O povo tem 
o direito de se manifestar”, 
acrescentou.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB), por sua 
vez, criticou a falta de diálo-
go do Poder Executivo com o 
Legislativo e a sociedade. “A 
campanha de Pimentel tinha 
o mote de ‘ouvir para gover-
nar’. Agora, fala em diálogo. 
Mas não envia representantes 
à audiência e faz a solenidade 
da Medalha da Inconfidência 
em local fechado, também 
para restringir o diálogo e as 
críticas”, disse o parlamentar, 
numa referência à cerimônia 
realizada no sábado (21), em 
Ouro Preto (Região Central).

Representantes de enti-
dades de direitos humanos 
e de associações de militares 

ponsabilização do agente pú-
blico que violar direitos cons-
titucionais ou se omitir no 
esclarecimento desses casos.

O deputado João Leite 
lembrou o direito de organi-
zação sindical previsto na De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos, da qual o Brasil é sig-
natário. Ele citou, ainda, as re-
gulamentações da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

“As polícias ficaram demo-
cráticas, mas o PT é autoritário. 
Manda abrir instrumento para 
calar a boca do policial. Esse 
partido também fere de morte 
a data-base e o direito de re-
composição salarial dos servi-
dores”, acrescentou João Leite.

Em meio às diversas críticas 
ao governo de Fernando Pi-
mentel, os parlamentares da 
Comissão de Segurança Públi-
ca destacaram que a punição 
ao sargento Alexandre fere 
preceitos constitucionais. O 
deputado Sargento Rodrigues 
citou o direito de petição aos 
poderes públicos previsto na 
Constituição Federal, além de 
alguns dispositivos da Consti-
tuição Estadual.

Para o deputado, a au-
sência dos oficiais restringe 
direitos e garantias funda-
mentais previstos, por exem-
plo, no artigo 4º da Constitui-
ção mineira. Em linhas gerais, 
esse dispositivo trata da res-

Parlamentares citam a Constituição

a Presidência da Assembleia 
Legislativa para que faça com-
parecer os oficiais ou aprove a 
convocação de ambos. As duas 
reuniões prejudicadas pela au-
sência dos representantes do 
comando dos Bombeiros fo-
ram solicitadas por Sargento 
Rodrigues e também pelo de-
putado João Leite (PSDB).

tração estadual. “Vou remarcar 
essa audiência quantas vezes 
forem necessárias, porque essa 
situação afronta o Poder Legis-
lativo. Desse jeito, nenhum po-
licial militar ou bombeiro pode-
rá vir aqui e exercer o direito de 
criticar”, declarou o deputado.

O presidente da comis-
são acrescentou que acionará 

as notas taquigráficas daque-
la reunião foram a base para 
o inquérito policial militar 
(IPM) aberto contra o policial.

Segundo Sargento Rodri-
gues, o governo do Estado tem 
utilizado o recurso ao IPM, as-
sim como as sindicâncias, como 
instrumento de intimidação de 
servidores contrários à adminis-

A Comissão de Segurança Pú-
blica da Assembleia Legislativa 
agendou para o dia 7 de maio, 
às 14 horas, pela terceira vez, 
a audiência destinada a ouvir 
oficiais do Corpo de Bombei-
ros sobre uma investigação na 
corporação. Os representan-
tes dos Bombeiros deixaram 
de comparecer a duas reuni-
ões convocadas para esse fim, 
a última delas ontem.

Os parlamentares da co-
missão pretendem ouvir o 
coronel Marcus José Tibúrcio 
Lima, corregedor do Corpo de 
Bombeiros, e o capitão Luiz 
Frederico Barreto Pascoal, che-
fe da Divisão de Auditoria na 
mesma corporação. O assunto 
da reunião é o inquérito aberto 
contra o 2º-sargento Alexandre 
Rodrigues, presidente da Asso-
ciação dos Servidores do Corpo 
de Bombeiros e Polícia Militar 
de Minas Gerais (Ascobom).

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), presidente da 
Comissão de Segurança Públi-
ca, destacou que o sargento 
Alexandre participou de audi-
ência na Assembleia Legislati-
va na qual criticou a gestão do 
governador Fernando Pimen-
tel. Segundo o parlamentar, 

Oficiais dos Bombeiros faltam mais uma
vez e comissão agenda nova audiência

Daniel Protzner

Para os deputados, caso envolve violação de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
atendimento e acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas 
de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-

xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Ali-

EDUCAÇÃO

exercícios. A atividade ficará 
disponível na plataforma de 
educação a distância de hoje 
até 30 de maio. É necessário 
ter um cadastro na platafor-
ma para solicitar a inscrição 
e acessar o curso. Em caso 
de dúvidas, o interessado 
pode escrever para suporte.
ead@almg.gov.br.

tidas no Brasil desde a Cons-
tituição de 1988.

Os alunos deverão se 
dedicar durante 15 horas 
para realizar a leitura de 
textos, assistir aos vídeos e 
fazer os exercícios propos-
tos. A certificação depende-
rá da obtenção de 60% dos 
pontos distribuídos nesses 

A atividade tem o objeti-
vo de apresentar os sistemas 
políticos, focando, sobretu-
do, em dois de seus compo-
nentes: o sistema eleitoral e 
o sistema partidário. Os par-
ticipantes também poderão 
analisar os principais temas 
das propostas de reforma 
política que vêm sendo discu-

Estão abertas a partir de hoje 
as inscrições para o curso a 
distância Reforma Política no 
Brasil: Uma Reflexão. Os inte-
ressados podem se inscrever 
até o dia 4 de maio, direta-
mente na plataforma de edu-
cação a distância da Escola 
do Legislativo da Assembleia 
(ead.almg.gov.br).

Escola do Legislativo da Assembleia
oferece curso sobre reforma política

CULTURA

Teatro de palhaços é atração do Zás

Rodrigues Caldas, 30, San-
to Agostinho). A iniciativa 
integra o programa Assem-
bleia Cultural.

entre outras manifesta-
ções artísticas, sempre às 
quintas-feiras, às 19 horas, 
no Teatro da ALMG (Rua 

cadeiras tradicionais e o 
papel do circo na formação 
das crianças.

Ao longo da apresenta-
ção, os artistas interagem 
com a plateia, fazendo com 
que o público participe do 
espetáculo, seja cantando 
as canções, seja subindo 
no palco para auxiliar os 
palhaços. A peça tem dire-
ção de Silvino Fernandez e 
atuação de Ronize Barbosa, 
Foka Senna e Edward Ca-
bral. Os adereços e os bo-
necos são feitos por Camilo 
Rocha e Silvino Fernandes.
Assembleia Cultural – O 
Zás oferece espetáculos 
de música, teatro, dança, 

O Grupo Pontapé apre-
senta o espetáculo cênico- 
-musical Carregando a lua, 
na quinta-feira (26), às 19 
horas, no Teatro da Assem-
bleia. A peça, que integra 
a programação do projeto 
Zás, é voltada para o públi-
co infantil e conta a história 
de três palhaços que saíram 
de uma pequena cidade do 
interior mineiro para os 
palcos do mundo, a fim de 
divulgar antigas tradições.

O enredo é centrado na 
figura do palhaço. A partir 
dele, a trama se desenvol-
ve e aborda temas nostál-
gicos, tais como as antigas 
serenatas de amor, as brin-

 Peça remete ao circo e às brincadeiras tradicionais

Carla Ferreira / Divulgação
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de fotografia de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater a dívida do Estado 
com as santas casas e os hospitais filantrópicos. Requerimento: deputa-
dos Carlos Pimenta e Arlen Santiago

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater o funcionamen-
to do Presídio de São Joaquim de Bicas 2, especialmente quanto ao efeti-
vo e às condições de trabalho dos agentes penitenciários e à capacidade 
do presídio. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Juiz de Fora) – roda de conversas

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater a situação do 
transporte público de passageiros na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte e a ausência de cobradores nos ônibus. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenari-
nho II) – discutir e votar parecer sobre quatro proposições sujeitas 
ao Plenário, entre as quais o PL 4.685/17 (1º turno), do deputado  
Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a doar bem púbico ao 
município de Guiricema

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Unaí) – visita à Penitenciária Agostinho 

Oliveira Júnior, para verificar a situação do local e averiguar as condições 
de visita de familiares e a ocorrência de supostas violações de direitos 
humanos. Requerimento: deputados Rogério Correia e André Quintão

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) –  discutir e vo-
tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.041/17 (1º turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhe-
ce o relevante interesse coletivo, a importância econômica e social e a 
utilidade pública dos circuitos turísticos de Minas Gerais

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário 

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário 

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 1h Segunda Musical – Igor Rocha, John Miranda e Jefferson Assis 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Trabalho realizado 

pela Comissão da  Verdade em Minas 
 5h Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 6h30 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Recortes Abril Indígena (inédito) – O resgate da cerâmica 

xakriabá 
	 8h35	 #Confirma	
 9h05 Minas é Muitas – Serra do Caroula/Serro
 9h40 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Fake news 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 17h50 Recortes Abril Indígena – O resgate da cerâmica xakriabá 
 18h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – TDAH 
 20h Recortes Abril Indígena – O resgate da cerâmica xakriabá 
 20h05 Comissão do Trabalho (4/4) – Sindicato denuncia demissão 

de funcionários da empresa Anglogold Ashanti em Sabará, Nova 
Lima e região 

 21h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 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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mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 

testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA (cont.)


