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Assembleia Legislativa promove debate
sobre projeto que altera regras de adoção

Minas tem quase mil crianças na fila
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistên-
cia Social poderá participar 
do debate por meio da fer-
ramenta Reuniões Interati-
vas, do Portal da Assembleia 
 (almg.gov.br).

Diversas outras audiên-
cias de comissões estão mar-
cadas para esta semana. 
Confira a programação com-
pleta nas páginas 3 e 4.

Outros números que se 
destacam são, por exemplo, 
os 753 pretendentes que só 
querem crianças brancas ou 
os 1.531 que exigem o sexo 
feminino. Entre as crianças e 
adolescentes aptos à adoção, 
há, ainda, 256 com alguma 
doença ou deficiência, o que 
é outro obstáculo.
Participação – Quem não pu-
der comparecer à audiência 

fil dessas crianças com a pre-
ferência dos candidatos a pais 
dá uma pista da dificuldade. 
Os pretendentes que querem 
bebês com até um ano somam 
857, contra apenas cinco que 
aceitam filhos adotivos com 
até 17 anos. Os demais se 
distribuem nas demais faixas 
etárias. Por outro lado, há 11 
crianças com menos de um 
ano frente a 84 com 17 anos.

Em Minas Gerais há 980 
crianças e adolescentes aptos 
à adoção, segundo dados de 
abril da Coordenadoria da In-
fância e da Juventude (Coinj). 
Esse não seria um número 
alarmante, sobretudo diante 
das mais de 1.250 adoções 
realizadas no Estado em 2017 
e dos 5.253 casais ou pessoas 
dispostos a adotar.

Mas o cruzamento do per-

Ricardo Barbosa

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social traz à tona controvérsias sobre a adoção

custo que a criança seja rein-
serida na família natural ou 
entregue à guarda da família 
extensa (parentes). Ele cita 
o ECA para defender que a 
criança deve ficar com quem 
mantém vínculos de afinida-
de e afetividade, o que pode 
não incluir todos os parentes. 

O senador defende, ain-
da, a adoção dirigida, quan-
do a mãe, por exemplo, só 
se dispõe a entregar o filho a 
uma determinada pessoa, o 
que não é permitido no atual 
sistema.

justificativa, ele argumenta 
que o sistema de adoção no 
Brasil é cruel com crianças 
e adolescentes, as quais so-
frem com o que ele chamou 
de “espera infindável”. “Mi-
lhares estão em abrigos à es-
pera de uma família, sem que 
ninguém tenha acesso a eles. 
Tornam-se invisíveis. Não são 
tratados como sujeitos de di-
reitos”, diz. 

Para Randolfe Rodrigues, 
há uma interpretação equi-
vocada da legislação, no sen-
tido de se buscar a qualquer 

segundo ele, as adoções po-
deriam ocorrer, inclusive, fo-
ra da fila de espera, em inter-
mediação direta com um juiz.

Outra falha da proposta 
em tramitação no Senado, 
na avaliação de André Quin-
tão, é o foco em crianças de 
seis meses a dois anos. “Nós 
sabemos que o gargalo é a 
adoção de crianças mais ve-
lhas, negras e com deficiên-
cia”, afirma.
Justificativa – O PLS 394/17 
é do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP). Em extensa 

Nesta semana, em que se 
comemora o Dia Nacional da 
Adoção (quinta-feira, 25 de 
maio), a Assembleia Legisla-
tiva propõe um debate sobre 
o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 394/17, que cria o Es-
tatuto da Adoção de Criança 
ou Adolescente. A audiência 
pública da Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da 
Assistência Social acerca do 
tema será na própria quinta, 
às 14 horas, no Auditório do 
andar SE. O objetivo é escla-
recer alguns pontos do pro-
jeto que geram controvérsia.

A audiência foi requerida 
pelo deputado André Quin-
tão (PT). “Esse assunto tem 
que ser amplamente discu-
tido porque envolve muitas 
questões”, afirma ele. Segun-
do André Quintão, muitas 
entidades que atuam nessa 
área acham um equívoco tra-
tar a adoção dissociada do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), a Lei 8.069, de 
1990. “O ECA tem uma lógi-
ca de proteção integral, que 
prioriza a convivência natural 
da criança com a família de 
origem”, aponta.

Para o parlamentar, com 
os mecanismos propostos 
para agilizar a adoção, essa 
vivência com a família natural 
será fragilizada. Pelo projeto, 



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 21 de maio de 2018COMISSÕES

Audiência pública dá voz à mobilização
contra o reajuste das tarifas do metrô

Ministério Público não vê motivo para aumento
da pasta, realizada na CBTU, e 
teria sido feito por ordem do 
Ministério das Cidades. “Foi 
um susto, mas o Estado não 
tem como intervir”, disse.

Para o deputado Rogério 
Correia (PT), o reajuste da 
tarifa do metrô mostra que 
a população está pagando 
o preço pela posse do atual 
governo federal, segundo ele 
levado ao poder por um gol-
pe que tem promovido um 
tarifaço no País. Nesse sen-
tido, mencionou aumentos 
promovidos na gasolina, no 
álcool e no gás e a perspecti-
va de que também a energia 
elétrica sofra reajustes.

superior a 30%, desde então.
Além da ação do Mi-

nistério Público contra o 
reajuste, corre uma ação 
popular movida pelo depu-
tado federal Fábio Ramalho 
(PMDB-MG), com o mesmo 
objetivo. As duas ações obti-
veram liminares e são obje-
to de recurso da CBTU, que 
não enviou representante à 
audiência.

A subsecretária de Regu-
lação de Transportes da Secre-
taria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, Maria Luíza 
Machado Monteiro, relatou 
que o anúncio do aumento foi 
feito em reunião com o titular 

de 89%”, destacou.
Segundo Paulo de Tarso, 

de 2000 a 2006, a tarifa em 
Belo Horizonte aumentou 
100%, passando de R$ 0,90 
para os atuais R$ 1,80. De lá 
pra cá, foram 12 anos sem 
reajuste. “Isso não aconteceu 
pela graça da CBTU, mas pe-
la gordura feita lá atrás, com 
um aumento muito superior 
ao da inflação de 35% naque-
le período”, avaliou.

Ainda conforme o pro-
motor, o reajuste feito na 
época teria permitido que a 
CBTU saísse de um prejuízo 
que foi da ordem de 10%, 
até 2010, para um superávit 

O promotor de Justiça Paulo 
de Tarso Morais Filho desta-
cou na audiência que, desde 
2010, a CBTU não publica 
mais balanços em seu site, 
como fazia até então. “Não há 
transparência nos dados da 
operação do metrô em Belo 
Horizonte quanto a custos e 
receitas”, afirmou o promotor.

Diante disso, o Ministério 
Público Estadual, que entrou 
com ação civil pública contra 
o reajuste, encomendou um 
estudo pericial sobre a ope-
ração do sistema. “Indicado-
res econômicos levantados já 
apontam que não se justifica 
um reajuste nesse patamar 

Ricardo Barbosa

Participantes de reunião da Comissão de Participação Popular classificaram aumento como abusivo

Em meio aos desabafos, 
a jovem Izabella Lourenço 
disse que trabalha numa das 
estações de metrô e relatou 
ter visto um “show de horro-
res e situações constrangedo-
ras” logo após o anúncio de 
que o aumento entraria em 
vigor, quando a venda de bi-
lhetes por passageiros passou 
a ser controlada. “Tivemos 
que lidar com o despespero 
de muitas pessoas”, disse.

se revezaram nas falas, sem-
pre se referindo ao reajuste 
como abusivo.

Eles também denuncia-
ram o sucateamento do 
transporte público, em de-
trimento do direito constitu-
cional de ir e vir para a po-
pulação de todas as classes 
sociais. Entre outros pontos, 
também foi cobrada a im-
plantação da linha do metrô 
Calafate-Barreiro.

nião seja realizada em algu-
ma das estações do metrô e 
organizada em conjunto com 
representantes de entidades 
e movimentos sociais.

Na audiência de sexta- 
-feira, iniciada com a inter-
venção da plateia, e não, co-
mo de praxe, dos convidados 
da mesa, representantes de 
metroviários, de associações 
de bairro e de estudantes se-
cundaristas e outros usuários 

“Roubo e abuso”, “motivo 
de desespero e constrangi-
mento” foram algumas das 
expressões usadas pela pla-
teia de audiência pública da 
Comissão de Participação Po-
pular que discutiu o aumento 
de quase 89% nas tarifas do 
metrô em Belo Horizonte. O 
assunto foi debatido na As-
sembleia Legislativa na sexta-  
-feira (18), a requerimento 
da vice-presidenta da comis-
são, deputada Marília Cam-
pos (PT).

Anunciado em 7 de maio 
pela Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), o rea-
juste das tarifas elevou o pre-
ço do bilhete do metrô da Ca-
pital de R$1,80 para R$ 3,40, 
mas está suspenso desde o 
dia 11, por decisão liminar do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG).

“É uma decisão judicial 
de caráter provisório, por is-
so a mobilização contra esse 
sacrifício imposto à popu-
lação tem que continuar”, 
disse Marília Campos, que 
durante a discussão anunciou 
a apresentação de outro re-
querimento para uma nova 
audiência sobre o assunto. 
A data ainda será marcada, 
mas a proposta é que a reu-
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (21/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
10h30

• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Segurança Pública (Au-
ditório José Alencar) – debater conflitos entre proprietários rurais e tra-
balhadores sem terra. Requerimento: deputados Antônio Carlos Aran-
tes, Sargento Rodrigues, João Leite, Fabiano Tolentino e Glaycon Franco

14 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir representantes 

do Corpo de Bombeiros sobre inquérito militar contra sargento. Reque-
rimento: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

19h30
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao concurso Comida di Bute-

co. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Jennifer Alexandra (piano); 2ª par-
te: Duo Fortissimo, com Filipe Silva (canto) e Felipe Malaquias (piano)

Terça-feira (22/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Nossa Sra. das Dores, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a situação da 
segurança pública no município de Presidente Bernardes. Requerimen-
to: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Auditório José Alencar) – debater le-

vantamento do Tribunal de Contas do Estado sobre acumulação de cargos 
públicos por servidores. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – debater a 

expansão de cursos de graduação na área de saúde, na modalidade de 
ensino a distância. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

REUNIÃO ESPECIAL

Assembleia homenageia BDMG Cultural 
Clarissa Barçante

A Assembleia Legislativa ce-
lebrou, em Reunião Especial 
de Plenário na noite de quin-
ta-feira (17), o aniversário de 
30 anos do Instituto Cultural 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais, o BDMG Cultu-
ral. A solenidade foi realizada 
a requerimento do deputado 
Bosco (Avante) e da deputada 
Marília Campos (PT).

“O BDMG Cultural tem 
cumprido muito bem sua mis-
são, ao promover eventos e 
atividades ligadas a diversas 
expressões artísticas”, decla-
rou o deputado Bosco. Se-

gundo Marília Campos, o ins-
tituto desempenha um papel 
fundamental na prestação de 
serviços culturais, nas áreas 
de teatro, dança, música e li-
teratura, entre outras. Vincu-
lado atualmente ao Circuito 
Praça da Liberdade, o BDMG 
Cultural foi criado em dezem-
bro de 1988.

Na Reunião Especial de 
quinta-feira, Marília Campos 
entregou placa comemorativa 
dos 30 anos aos presidentes 
do BDMG Cultural, Rogério 
Farias Tavares, e do  BDMG, 
Marco Aurélio Crocco.

Jennifer Alexandra, de 18 anos, já ganhou 57 prêmios musicais

gunda-feira, à uma hora da ma-
nhã. Também está disponível 
no canal da ALMG no YouTube.

-feiras, às 20 horas, com repri-
ses no sábado, às 23h30, no 
domingo, às 15 horas, e na se-

CULTURA

Segunda Musical tem recitais de piano
Clarissa Barçante

laquias são licenciados em 
música pela Universidade Fe-
deral de Ouro Preto. O primei-
ro atua como convidado do 
Coral Lírico de Minas Gerais, 
da Fundação Clóvis Salgado. 
O segundo é pianista acom-
panhador em duos e coros e 
também atua ao lado de ou-
tros instrumentistas.

O projeto Segunda Musi-
cal oferece recitais de música 
erudita no Teatro. Ele inte-
gra a agenda do Assembleia 
Cultural, programa que agru-
pa as diversas iniciativas da 
 ALMG relacionadas à cultura.

O Segunda Musical é exibi-
do como programa de televisão 
pela TV Assembleia, às sextas- 

A pianista Jennifer Alexandra 
Pereira e o Duo Fortissimo, de 
piano e voz, composto por Fili-
pe Santos e Felipe Malaquias, 
apresentam-se hoje, às 20 ho-
ras, no Teatro da Assembleia, 
no projeto Segunda Musical. 
Eles vão interpretar composi-
ções de compositores como 
Beethoven e Debussy.

Jennifer Alexandra tem 
18 anos de idade e já ganhou 
57 prêmios de música. Entre 
eles, está o primeiro lugar no 
3º Concurso Internacional de 
Piano Vila de Xàbia, na Espa-
nha. A pianista também já se 
apresentou com a Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais.

Filipe Santos e Felipe Ma-
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Coletivo Multidanças: EnCOMtro
 0h30 Comissão de Direitos Humanos (4/4) – Debate as 

recomendações ao Legislativo Mineiro no relatório final da 
Comissão da Verdade em Minas Gerais 

 3h30 Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
(26/2) – Discute o Decreto 47.329, de 2017, que altera o 
Regulamento do IPVA

 5h30 Segunda musical – Pianista Jordan Alexander
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – O drama das pessoas sem moradia
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito urbanístico
 9h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 10h15 Assembleia ao Vivo

 13h Geração – Geek: Cosplay e HQs
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 18h Sala de Imprensa – O drama das pessoas sem moradia
 18h35 Compactos de Comissões 
 18h55 Trabalho de base (inédito)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Diálogos possíveis (inédito) – Público e Privado: educação
 19h30 Reunião Especial – Destinada a homenagear o concurso Comida 

di Buteco
 21h Via Justiça – Direito urbanístico
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise

• programação sujeita a alterações
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• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14h45
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (23/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio do 

Colégio Nossa Sra. das Dores, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão da PEC 49/18 (Plenarinho II)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

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

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita à Casa 

de Bebês, para conhecer instituição de acolhimento que abriga filhos 
de mulheres usuárias de drogas e com outras vulnerabilidades. Requeri-
mento: deputada Marília Campos

Quinta-feira (24/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Prof. Vitiza Octaviano Viana, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão de Segurança Pública (Auditório José Alencar) – debater a 

atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), em Uberlândia. Requerimento: deputado Arnaldo Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório 

SE) – debater o Projeto de Lei do Senado 394/17, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Adoção de Criança ou Adolescente. Requerimento: deputado 
André Quintão

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – debater a possibilidade de instalação de posto avançado de atendi-
mento pré-processual do Tribunal de Justiça. Requerimento: deputados 
Duarte Bechir, Arnaldo Silva e Carlos Pimenta

19 horas
• Zás (Teatro) – show Histórias de amor em um país tropical, com o cantor 

e instrumentista Edu Pio, acompanhado por Leo Brasilino (trombone), 
Luiz Felipe (baixo) e Paulo Espinha (bateria)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao estado de Israel. Requeri-

mento: deputado João Leite

Sexta-feira (25/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Domo, de Jair Soares, e Dimen-
sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)

14 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater ques-

tões relativas à dignidade dos pescadores profissionais, no que se refere 
à regularização de seu trabalho e sua documentação. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Cristã Maranata. Re-

querimento: deputados Léo Portela e Anselmo José Domingos

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


