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Prefeitura explica metodologia de cálculo 
Frederico Santos, engenheiro 
da Diretoria de Gestão de Águas 
Urbanas da Sudecap, explicou 
que a indenização aos morado-
res é dividida em duas avalia-
ções, uma dos terrenos, e outra, 
das benfeitorias. “Neste último 
caso, o cálculo é feito pelo pa-

drão de acabamento da casa. 
Se é uma casa mais simples, o 
valor é mais baixo”, afirmou.

Quanto ao valor dos ter-
renos, ele disse que a maioria 
deles está numa área de pre-
servação permanente (APP). 
“As edificações ali estão irregu-

lares. E o preço dos imóveis em 
APPs é muito baixo”, destacou.

Por outro lado, ele lem-
brou que, na área abrangida 
pela obra, poucas edificações 
serão removidas. 
Justiça – Frederico acrescen-
tou que a PBH tenta fazer 

uma negociação amigável 
para que a obra se desenrole 
naturalmente. “Quando se le-
va para o litígio, muitas vezes 
o valor determinado pela Jus-
tiça é menor do que o ofere-
cido pela prefeitura. E aí não 
dá para voltar atrás”, alertou.

Moradores do Barreiro contestam valor de
indenizações por desapropriação de imóveis
Uma reunião no dia 12 de se-
tembro, às 19 horas, entre re-
presentantes da Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) e mora-
dores do Bairro Araguaia, na 
região do Barreiro, para tratar 
do projeto de intervenções no 
Córrego Bonsucesso e seus 
impactos, principalmente do 
cálculo das indenizações rela-
tivas a desapropriações.

Essa foi a principal deli-
beração da audiência pública 
que a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
promoveu ontem.

Solicitada pelo presidente 
da comissão, deputado Paulo 
Guedes (PT), a audiência te-
ve como finalidade debater 
as intervenções do Programa 
de Recuperação Ambiental de 
Belo Horizonte (Drenurbs) vol-
tados para a Bacia do Córrego 
Bonsucesso, especialmente o 
trecho entre a Praça da Fé e a 
Rua Dr. Cristiano Rezende.

A PBH está à frente do em-
preendimento, que inclui a ca-
nalização do esgoto, a cons-
trução de uma nova avenida, 
com pista de caminhada e uma 
ponte, além da revitalização da 
Praça da Fé. As cerca de 70 fa-
mílias da região lutam há anos 
por melhorias no entorno do 
córrego, que recebe dejetos 
dos hospitais Eduardo de Me-
nezes e Júlia Kubitschek, pro-
vocando mau cheiro e infesta-
ção de ratos e outras pragas.
Indenização – Durante a re-

união, a principal queixa dos 
moradores foi quanto aos 
valores dessas indenizações, 
calculadas pela PBH. O depu-
tado Paulo Guedes reforçou 
que o órgão estaria pagando 
R$ 70 por metro quadrado, 
o que estaria abaixo do valor 
de mercado para a região.

O presidente da Associa-
ção Comunitária Força Viva, 
Perisvaldo Silva, resumiu as 
insatisfações dos moradores. 
Segundo ele, a Secretaria de 
Obras e Infraestrutura e a Su-
perintendência de Obras da 

Capital (Sudecap), responsá-
veis pelas intervenções, ado-
tam um mapa e uma topogra-
fia ignorados pela população.

Sobre as indenizações, Pe-
risvaldo reforçou que o valor 
dos imóveis é baseado num 
cálculo de 25 anos atrás. Con-
forme relatou, o advogado da 
prefeitura ainda teria afirma-
do que os moradores estão 
“pegando o boi”, uma vez que 
residiriam em áreas invadidas.
Sem escrituras – O dirigente 
contestou essa afirmação, 
dizendo que todos do bairro 

compraram e pagaram por 
seus terrenos, mas que as 
empresas responsáveis pelos 
loteamentos não entregaram 
as escrituras, e sim contratos 
de compra e venda.

Além disso, Perisvaldo re-
clamou que nada em relação à 
obra e ao seu projeto tem sido 
discutido com os moradores. 

Perisvaldo ainda relatou 
que teria sido agredido verbal-
mente pelo presidente da Su-
decap, Henrique Sousa, quando 
foi ao órgão solicitar uma cópia 
do mapa paisagístico da obra. 

Audiência teve como finalidade debater o impacto das intervenções na Bacia do Córrego Bonsucesso, na Capital

Guilherme Dardanhan
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Policiais civis e militares recebem 
homenagem pelo sucesso de operações

Policiais civis e militares re-
ceberam diplomas de votos 
de congratulações da Assem-
bleia por trabalhos realizados 
em operações bem-sucedi-
das. As homenagens foram 
realizadas na tarde de ontem, 
em reuniões da Comissão de 
Segurança Pública, a pedido 
do seu presidente, deputado 
Sargento Rodrigues (PTB).

O delegado Rodrigo Co-
len e os investigadores Cris-
tiano Augusto de Matos Nei-
va e Thales Nola Borges, do 
15º Departamento de Polícia 
Civil de Teófilo Otoni (Jequi-
tinhonha/Mucuri), foram re-
conhecidos pelo seu desem-
penho nas operações Bom 
Samaritano e Doce Amargo, 
que apuraram desvio de di-
nheiro público e culminaram 

na prisão de envolvidos.
Na Operação Bom Samari-

tano, foi desmantelado um es-
quema de desvio de recursos 
para compra de órteses e pró-
teses para pacientes do Hos-
pital Bom Samaritano, da or-
dem de R$ 400 mil, entre 2014 
e 2015. Um ex -fisioterapeuta, 
um fabricante e um ex-gestor 
da instituição prescreviam os 
aparelhos, mas não os entre-
gavam. Foram lesadas mais de 
300 pessoas.

Na operação Doce Amar-
go, realizada em fevereiro 
deste ano, foram descober-
tos dois funcionários da pre-
feitura e um empresário que 
fraudaram uma licitação para 
compra de guloseimas, no va-
lor de R$ 6 milhões, com pre-
juízos para a prefeitura local.

Cristiano Neiva explicou 
que a equipe sofreu muita 
pressão durante as investi-
gações e que houve tentati-
va até de afastar o delegado 
responsável. “Esse reconhe-
cimento é um incentivo para 
o nosso trabalho”, completou 
Rodrigo Colen.
Redução da criminalidade  – 
Também foram agraciados 
policiais militares do 36º Ba-
talhão, responsáveis por ope-
ração realizada em Lagoa Santa 
(Região Metropolitana de Belo 
Horizonte), no final de junho 
deste ano.

A ação resultou na pri-
são de dois homens acusa-
dos de arrombar uma casa e 
furtar vários objetos de va-
lor expressivo, que foram re-
cuperados. Também foram 

apreendidas as armas utiliza-
das no crime.

Dois policiais foram re-
presentar os agraciados: o te-
nente Jacques Chaves Siquei-
ra e o cabo Heleno de Mesqui-
ta Gontijo. O tenente afirmou 
que o efetivo do batalhão tem 
se empenhado em fazer o me-
lhor. Segundo ele, por cau-
sa desse esforço, já houve re-
dução da criminalidade e au-
mento da sensação de segu-
rança na região.

Os deputados Sargento 
Rodrigues e João Leite (PSDB) 
elogiaram o trabalho dos po-
liciais agraciados, exaltando 
a sua importância para a so-
ciedade. “O trabalho policial 
requer muita perseverança e 
empenho pessoal”, ressaltou 
Sargento Rodrigues.

COMISSÕES

Flávia Bernardo Flávia Bernardo

Policiais civis desmantelaram esquema de desvio de dinheiro Policiais militares recuperaram objetos furtados e apreenderam armas

Escala de agentes penitenciários preocupa
Ainda ontem, a Comissão 
de Segurança Pública apro-
vou três requerimentos de 
audiência pública, um deles 
para discutir a sobrecarga de 
trabalho a que estariam sub-
metidos os agentes peniten-
ciários do Estado.

Segundo o presidente da 
comissão, deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB), autor do 
pedido, a ausência de um es-
tatuto da categoria estaria 
resultando em abusos e esca-

las de serviço excessivas.
Do mesmo deputado, as 

demais solicitações são para 
discutir o teor da Portaria nº 
33/2018, publicada pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais com fundamento na Lei 
22.839, de 2018, a qual dispõe 
sobre a prática de atividades 
de competência de bombeiros 
por voluntários, profissionais e 
instituições civis.

O outro requerimento é 
para debater, por fim, o dis-

posto em ofício da Correge-
doria da Polícia Militar do Es-
tado, que proíbe policiais mi-
litares de estacionarem seus 
veículos particulares dentro 
das unidades da PMMG, caso 
contenham propaganda elei-
toral afixada nos carros.

Segundo justificativa do 
deputado, a medida seria um 
flagrante desrespeito a dire-
tos constitucionalmente as-
segurados de propriedade, 
de ir e vir e de liberdade de 

manifestação do pensamen-
to. Ele pede, ainda, que seja 
convocado para a audiência 
o coronel Emerson Mozzer, 
corregedor da PMMG.

A comissão ainda apro-
vou solicitação do deputado 
para entrega, em reunião de 
convidados, de votos de con-
gratulações aos policiais civis 
responsáveis pela desarticu-
lação de quadrilha especia-
lizada em sequestros de ge-
rentes de agências bancárias.
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Falta de repasses ao IPSM afeta 
o fornecimento de medicamentos

Suspensão recente do atendi-
mento em hospitais como o 
Vera Cruz, em Belo Horizon-
te, necessidade crescente de 
longas viagens do interior à 
Capital, em busca de consultas 
básicas que já não estariam 
sendo oferecidas em diversos 
municípios, e espera por cirur-
gias adiadas há meses.

Ao lado da falta de oferta 
de medicamentos de uso con-
tinuado, essas foram as prin-
cipais reclamações feitas por 
representantes de militares 
do Estado durante audiência 
realizada ontem pela Comis-
são de Segurança Pública.

A situação exposta decor-
re da falta de repasses por par-
te do governo do Estado ao 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares  (IPSM), te-
ma da reunião, solicitada pelo 
presidente da comissão, depu-
tado Sargento Rodrigues (PTB).

A dívida com o instituto 
seria superior a R$ 3 bilhões, 
e a falta de repasses, que já 
ocasionava cortes de convê-
nios, estaria agora afetando 
também o fornecimento de 
remédios de consumo contí-
nuo e comprometendo grave-
mente a assistência aos cerca 
de 225 mil segurados.
Deslocamentos – O presi-
dente da Associação dos Mi-

litares Estaduais Mineiros, 
tenente -coronel Norberto 
Russo, expôs que militares e 
seus dependentes têm sido 
obrigados a percorrer mais 
de 500 quilômetros em bus-
ca de atendimentos básicos 
em Belo Horizonte.

“Além da imprevisibilida-
de do pagamento dos salários 
e dos juros e das multas para 
quem atrasa as contas, agora 
a categoria ainda está perden-

do seguidamente convênios 
de saúde importantes”, criti-
cou o dirigente, ao fazer re-
ferência à escala adotada pe-
lo governo para o pagamento 
do funcionalismo e aos suces-
sivos atrasos no cumprimento 
do próprio escalonamento.

O presidente licenciado 
do Centro Social dos Cabos 
e Soldados da Polícia Militar 
e Bombeiros Militares de Mi-
nas Gerais, cabo Álvares Coe-

lho, acrescentou que os atra-
sos nos salários significariam 
o mesmo que pagar a um ser-
vidor que trabalhou 50 dias o 
equivalente a somente 30.

Entre exemplos da pre-
cariedade dos serviços, ele 
mencionou que um sargento, 
lotado no Triângulo Mineiro, 
não conseguiu ser operado no 
ombro em Ituiutaba e aguar-
da pela cirurgia há mais de 
três meses, em Uberlândia.

Dívida do governo do Estado com o IPSM foi tema de audiência da Comissão de Segurança Pública

Guilherme Bergamini

Comissão cobra providências do governo 
O deputado Sargento Rodri-
gues registrou que a comissão 
vem cobrando providências 
do Poder Executivo desde no-
vembro do ano passado. Ele 
lembrou que, em 5 de fevereiro 
deste ano, a comissão visitou a 
sede do instituto, em Belo Hori-
zonte, em busca de explicações.

Na ocasião, a direção do 
IPSM admitiu que repasses da 
contribuição patronal ao insti-
tuto estariam em atraso, pelo 
menos, desde outubro de 2016.

Já em audiência realiza-
da em 28 de junho último, a 
comissão esperava esclareci-
mentos do governo a respei-

to da situação, mas a reunião 
não contou com a presença 
de representantes do Execu-
tivo, o que se repetiu ontem.
Questionamentos – O depu-
tado João Leite (PSDB) obser-
vou que a comissão tem, rei-
teradamente, convidado não 
só secretários, mas também o 
comando da corporação para 
dar explicações, sem sucesso.

“A falta desses repasses 
configura uma ação crimino-
sa. É uma apropriação indevi-
da, uma vez que a parte que 
cabe ao servidor tem sido des-
contada da folha normalmen-
te, mas tem ido para o caixa 

único do Estado”, afirmou o 
deputado, defendendo uma 
ação judicial contra o governo.
Visitas – Deputados e repre-
sentantes da categoria ainda 
criticaram o fato de o coman-
dante-geral da PMMG, coro-
nel Helbert Fiqueiró, ter inicia-
do, segundo eles, uma série de 
visitas a todas as 18 Regiões 
de Polícia Militar do Estado. 
De acordo com as entidades, 
a iniciativa atenderia a “objeti-
vos partidários e ideológicos”.

Também foi questionado 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues o fato de os encontros 
com o comandante estarem 

sendo, conforme relatos, res-
tritos aos militares da ativa.

Nessas visitas, como fri-
sou o deputado, Helbert Fi-
gueiró estaria argumentando 
ter tomado conhecimento da 
situação do IPSM há apenas 
30 dias, ao abordar o assunto.

“Só que o comandante da 
PM é sempre membro e pre-
sidente do conselho de admi-
nistração do IPSM, e ele es-
tá no cargo há um ano e oito 
meses”, rebateu o deputado, 
anunciando que apresentará 
requerimentos com pedido de 
informações detalhadas sobre 
a situação do instituto.

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de Arte)
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agro-
ecológico e de Produção Orgânica; e sobre o PL 4.828/17 (1º turno), 
do deputado Antônio Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão especial aos filhos de pessoas com hanseníase  

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.648/15 
(turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Junho Vermelho, 
mês dedicado à conscientização da população quanto à doação de sangue

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

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

ções da comissão
10h15

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

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

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

pareceres sobre 10 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o 
PL 5.203/18 (turno único), da deputada Marília Campos, que institui o 
Dia Estadual de Combate ao Feminicídio 

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 5.302/18 (2º turno), do governador, que visa desburocra-
tizar e reduzir os processos judiciais do Estado. 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho III) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho  I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
11 horas

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

e votar proposições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar parece-
res sobre sete proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 5.000/18 
(1º turno), do governador, que institui as carreiras do Grupo de Atividades 
de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo 

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

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

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 que dispensam Plenário

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

dispensam Plenário
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h15

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Financiamento de campanha: o 
impacto das novas regras da reforma eleitoral, com Denise 
Goulart, Bruno Carazza e Rogério Medeiros 

 1h Panorama – Depressão 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (22/5) – Debate a expansão de cursos 

de graduação na área da saúde na modalidade de ensino a 
distância

 4h30 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Lei Maria da Penha
 7h Zás – Espetáculo Con (fluências)
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Depressão 
 9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – A campanha nas redes sociais 
 20h05 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 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
Reunião Extraordinária (9 horas)

Mesma pauta da reunião ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.301/18

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministé-
rio Público. Discussão em turno único

PL 5.329/18
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do 

Poder Judiciário. Discussão em turno único
PL 4.909/18

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Transforma cargos de provi-
mento em comissão da Secretaria do Tribunal. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para não 
ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara de Pre-
venção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária


