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Comissão vai averiguar denúncia 
de uso político da Polícia Civil

Inquérito contra policiais será debatido
Sargento Rodrigues sa-

lientou que o governador 
não conseguiu sequer re-
por os 7.300 policiais que 
se aposentaram. Quanto à 
“valorização”, ele lembrou 
que a categoria está há qua-
tro anos sem reposição de 
perdas inflacionárias e há 
quase três anos com salários 
parcelados. “Há, ainda, o ca-
lote no empréstimo consig-
nado e um rombo no IPSM”, 
concluiu, referindo-se ao 
Instituto de Previdência dos 
Militares.

e já não funciona como Aisp) 
em condições insalubres e 
submetidos a riscos, das 20 
às 6 horas. “Eles estão vulne-
ráveis e podem ser surpreen-
didos a qualquer momento”, 
frisou Sargento Rodrigues.
Vídeo – Um vídeo da visita foi 
exibido durante a reunião, as-
sim como um vídeo de cam-
panha do governador Fer-
nando Pimentel, de 2014, no 
qual ele prometia melhorias 
na segurança, como a contra-
tação de 12 mil policiais e a 
valorização da categoria.

nistração militar”.
O deputado teve apro-

vado, por fim, requerimento 
para debater a situação de 
risco de vida a que estão ex-
postos policiais militares des-
tacados para vigilância notur-
na da sede da Área Integrada 
de Segurança Pública (Aisp) 
no Aglomerado da Serra, em 
Belo Horizonte, e solicitar 
providências quanto a isso.

A comissão visitou o local 
anteontem e apurou que dois 
policiais fazem a vigilância do 
prédio (que está desativado 

Outro requerimento de Sar-
gento Rodrigues propõe au-
diência para discutir a instau-
ração de inquéritos (IPM’s) 
contra policiais militares que 
compareceram à manifesta-
ção realizada na Praça da Li-
berdade, em junho, e solicitar 
providências a esse respeito.

Segundo o texto, na ten-
tativa de acusar os servidores 
de crime militar, a PM está 
“considerando o Palácio da 
Liberdade, local de trabalho 
do governador do Estado, co-
mo suposto local sob admi-

Guilherme Bergamini

Para apurar o assunto, os deputados propuseram visita e audiência pública

são teve aprovado, ainda, 
requerimento de visita à As-
sociação de Proteção e Assis-
tência ao Condenado (Apac) 
de Sete Lagoas (Região Cen-
tral), para colher informações 
sobre as constantes saídas de 
Marcos Valério, como datas, 
horários e motivação. Pedido 
de informação com o mesmo 
teor será enviado à Vara de 
Execuções Penais da Comar-
ca de Sete Lagoas.

O requerimento mencio-
na que Bossi foi responsável 
pelo acordo de delação pre-
miada entre a Polícia Civil 
e Marcos Valério, quando 
estava à frente do Departa-
mento de Investigação de 
Fraudes. Mas, para Sargento 
Rodrigues, o inquérito deve 
seguir a observância do “de-
legado natural”, que não é 
mais Rodrigo Bossi.

O presidente da comis-

o publicitário Marcos Valério 
e o lobista Nilton Monteiro, 
ambos condenados e presos. 
Sargento Rodrigues quer es-
clarecer, em audiência públi-
ca, as circunstâncias dessas 
“reiteradas oitivas” de Bossi 
com Marcos Valério na sede 
do Departamento de Homi-
cídios. O deputado salienta 
que não há qualquer proce-
dimento investigatório que 
justifique os encontros.

Após receber denúncias de 
uso político da Polícia Civil 
pelo delegado Rodrigo Bossi, 
responsável pelo Departa-
mento de Investigação de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa, 
a Comissão de Segurança 
Pública aprovou ontem uma 
série de requerimentos para 
apurar o caso.

O primeiro deles, de au-
toria dos deputados Sargento 
Rodrigues (PTB), presiden-
te da comissão, e João Leite 
(PSDB), requer visita à Procu-
radoria-Geral de Justiça para 
entregar a denúncia. Sargen-
to Rodrigues teve aprovado, 
ainda, requerimento de au-
diência pública para solicitar 
providências com relação às 
mesmas acusações.

O requerimento mencio-
na a abertura de inquéritos 
policiais em desfavor de ad-
versários políticos, geralmen-
te conduzidos pelo delegado 
Bossi. Para essa audiência, foi 
convocado o chefe da Polí-
cia Civil, João Octacílio Neto, 
apesar de voto contrário do 
deputado Tiago Ulisses (PV).
Oitivas – A denúncia recebi-
da pela comissão cita, ainda, 
encontros do delegado com 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater, 

com a presença de convidados, propostas e reivindicações que a comissão 
defenderá nas audiências públicas da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) sobre a prorrogação do prazo de vigência contratual da 
concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, bem como de outras con-
cessões ferroviárias no Estado. Requerimento dos deputados João Leite, 

André Quintão e Sargento Rodrigues e da deputada Marília Campos
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 

e votar proposições da comissão
14 horas 

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 
votar proposições da comissão

19 horas 
• Zás (Teatro) – Grupo Njira

ORDEM DO DIA
PL 4.828/17

Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com hanseníase

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 

Fernandes de Assis 
 1h Parlamento Brasil
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (15/5) – Debate sobre o papel do ensino a 

distância na formação dos profissionais de saúde, especialmente 
os da enfermagem 

 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jornalista e escritor Humberto Werneck
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Palestra – Aprendizagem profissional (relatos de projetos  

bem-sucedidos), com Wandelza Alvim e Carolina Resende 
 9h40 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Tribuna Livre (inédito) – Segurança: desafios do novo governo 
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jornalista e escritor Humberto Werneck
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Preservação dos museus
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 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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Concessão de ferrovia será discutida 
de Minas compareceram à 
audiência pública da Comis-
são de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, quando trataram 
da questão das concessões 
ferroviárias.

Na ocasião, o deputado 
João Leite criticou o aban-
dono de trechos da malha 
mineira pelas empresas que 
operam as ferrovias. “O mo-
delo de concessão vigente 
ainda hoje não conseguiu as-
segurar a conservação do pa-
trimônio público e histórico”, 
lamentou.

estão disponíveis na página 
da agência. Esclarecimentos 
adicionais podem ser obti-
dos pelo endereço eletrônico  
ap008_2018@antt.gov.br.

O requerimento para rea-
lização da audiência pública na 
ALMG é assinado pelo presi-
dente da comissão, deputado 
João Leite (PSDB), pela vice- 
-presidenta, deputada Marília 
Campos (PT), e pelos deputa-
dos André Quintão (PT) e Sar-
gento Rodrigues (PTB).

No dia 3 de julho último, 
deputados da comissão ex-
traordinária da Assembleia 

contribuições à ANTT, inicia-
do em 9 de agosto, vai até 24 
de setembro. As datas e os 
locais das audiências já foram 
marcados: 10 de setembro, 
das 14 às 18 horas, em Belo 
Horizonte; dia 12, das 8h30 
às 12 horas, em Ipatinga (Va-
le do Aço); dia 14, das 8h30 
às 12 horas, em Vitória (ES); e 
dia 18, das 14 às 18 horas, em 
Brasília (DF).

Outras informações so-
bre o tema e orientações so-
bre procedimentos aplicáveis 
à participação da sociedade  
civil nos eventos da ANTT  

A Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras realiza 
audiência pública hoje, às 10 
horas, no Plenarinho II, para 
debater propostas relacio-
nadas à prorrogação do pra-
zo de vigência da concessão 
da Estrada de Ferro Vitória- 
-Minas e de outras conces-
sões ferroviárias no Estado.

A reunião visa preparar a 
comissão para as audiências 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) que 
vão discutir o tema no mês 
de setembro.

O período para envio de 

COMISSÕES


