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Policiais criticam falta de apoio do governo
O presidente da Associação de 
Servidores do Corpo de Bom-
beiros e Polícia Militar de Mi-
nas Gerais, sargento Alexandre 
Rodrigues, lamentou o trata-
mento que está sendo dispen-
sado pelo governo aos servi-
dores da segurança pública. 
“São pessoas que estão sendo 
ameaçadas por criminosos e 
que não estão contando com 
o apoio do Estado”, disse.

O presidente licencia-
do do Centro Social dos Ca-
bos e Soldados da Polícia Mi-
litar e Bombeiros Militares 
de Minas Gerais, cabo Álvaro 
Rodrigues Coelho, destacou 
que a moradia funcional não 

é nenhum privilégio dos ser-
vidores da segurança pública, 
uma vez que é destinada a 
pessoas em situação de risco.

Segundo ele, a situação 
desses profissionais é muito 
complicada, pois são pessoas 
que estão psicologicamente 
abaladas pelas ameaças de cri-
minosos e que não estão con-
tando com o apoio do gover-
no do Estado. Álvaro Coelho 
acrescentou que o atual go-
verno ainda acabou com um 
programa habitacional que era 
destinado a esses servidores 
para que pudessem adquirir 
uma residência própria.

O presidente da comis-

são e autor do requerimento 
para realização da audiência, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB), afirmou que foi procu-
rado em seu gabinete por fa-
mílias de policiais, bombeiros 
e agentes penitenciários que 
estariam desesperadas dian-
te de ação de despejo movida 
pelo Poder Executivo. “Essa 
ação de despejo está assom-
brando as famílias”, afirmou.

O parlamentar ainda lem-
brou a existência de dispositi-
vo da legislação que prevê a 
preferência para essas famí-
lias caso os imóveis funcio-
nais sejam colocados à venda.
Falta de recursos – O deputa-

do João Leite (PSDB) afirmou 
que Minas Gerais está viven-
do um momento complica-
do, com a falta de repasses 
de recursos para a saúde e 
a segurança e os atrasos nos 
pagamentos dos servidores, 
entre outros problemas.

Ele lamentou o risco de 
despejo dos servidores da 
segurança pública e lembrou 
a dificuldade que os militares 
estão enfrentando para con-
seguir atendimento médico, 
diante da falta de repasses 
de recursos para os hospitais 
conveniados com o instituto 
de previdência da categoria, 
o IPSM.

Em audiência pública, Cohab afirma  
que suspenderá ações de despejo

A Companhia de Habitação do 
Estado de Minas  Gerais (Cohab) 
vai solicitar à Advocacia ‑Geral 
do Estado (AGE) a suspensão 
de ações de despejo de famí-
lias de policias militares e civis, 
bombeiros e demais agentes 
de segurança que ocupam imó-
veis do programa Lares Geraes.

A informação foi trazida 
pelo diretor de Planejamen-
to e Gestão Estratégica da 
Cohab, Ivan Alves Soares, que 
participou ontem de audiên-
cia da Comissão de Seguran-
ça Pública da Assembleia.

Por meio do Lares Geraes, 
o Estado disponibiliza moradia 
funcional temporária para es-
ses servidores da segurança. 
São 138 apartamentos que 
foram adquiridos em 2004 e 
destinados ao programa.

Essas residências foram 
criadas para abrigar policiais, 
bombeiros e agentes que 
fossem ameaçados de mor-
te em decorrência da sua ati-
vidade. Entretanto, várias fa-
mílias estariam enfrentando 
ações de despejo movidas 
pelo governo do Estado, por 
meio da AGE.

Ivan Alves Soares explicou 
que a Cohab está assumindo a 
administração desses imóveis 
e que pretende solicitar a sus-
pensão das ações de despejo. 
“Queremos dar uma tranquili-
dade a essas famílias e anali-
sar cada caso”, afirmou.

Ele destacou que a ativida-
de policial é de alto risco, sen-
do fundamental valorizar o tra-

balho desenvolvido pelos ser-
vidores da segurança. Ivan ain-
da explicou que, recentemen-
te, a Cohab esteve em todos os 
imóveis com o objetivo de veri-
ficar a situação  deles e dar iní-
cio à análise de cada caso.
Insegurança – A moradora do 
Residencial Parati e esposa de 
um policial militar, Luciene San-
tos de Souza, afirmou que as 

famílias estão apreensivas, com 
medo de perder a moradia.

Ela explicou que o mari-
do foi ameaçado de morte e 
que tiveram de se mudar pa-
ra o residencial para sair da 
situação de risco em que se 
encontravam. “Queremos o 
fim dessa insegurança, desse 
medo de ter de sair do resi-
dencial”, ressaltou.

O representante da Cohab, Ivan Soares, parlamentares e outros convidados

Guilherme Bergamini
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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

• Visitas orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 
de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 

de convidados, a liberdade de associação e proteção veicular em Minas 
Gerais. Requerimento do deputado Cabo Júlio

10 horas
• 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 Agroe-
cológico e de Produção Orgânica

• 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, 
dedicado à conscientização da população quanto à doação de sangue

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

cer sobre 10 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 3.058/15 
(1º Turno), do deputado Fábio Cherem, que dispõe sobre contribuição 
para o Fundo para a Infância e a Adolescência

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas orientadas (ALMG) – estudantes do 6º ano do Colégio Arnaldo, 

de Belo Horizonte

14h15
• Comissão Extraordinária Pró‑Ferrovias Mineiras – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 5.000/18 (1º Turno), do governador Fernando Pimentel, 
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 da comissão

14h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

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

narinho IV) – discutir e votar pareceres sobre proposições que dispen-
sam apreciação do 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 pareceres sobre 

proposições que dispensam apreciação do Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Sala de imprensa – eleições no rádio
 1h Panorama – Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra: Condutas vedadas aos agentes públicos, com Andrea 

Gouvêa
 3h10 Comissão de Saúde (11/7/2018) – apresentação do relatório 

de informações pelo gestor do SUS no Estado
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito Sucessório
 7h Zás – Peça Danação, com Eduardo Moreira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio
 9h Compactos das comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – jurista Sacha Calmon

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa  – Campanha na TV: o Brasil prometido
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre (reprise) – Segurança: 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
PL 4.828/17

Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

Já conhece a coleção “Participação na ALMG”, da Biblioteca Digital?

Acesse: almg.gov.br/participacao

Leia e compartilhe documentos históricos, produções acadêmicas e  
relatórios institucionais sobre a participação popular no Parlamento mineiro.


