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Participantes de audiência defendem 
perícia independente em casos de tortura

Willian Dias

Comissão de Direitos Humanos debateu resultados de seminário internacional sobre a tortura

te e prevenção à tortura.
“A forma como a Lei 

21.164, de 2014, foi publica-
da surpreendeu a todos. O 
que deveria ser um mecanis-
mo independente está vincu-
lado ao Estado. E isso dificul-
ta uma investigação mais efe-
tiva dos crimes de tortura e 
as prisões dos responsáveis”, 
frisou Cláudia.

dual sobre o tema foi criti-
cada pela coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Defesa 
dos Direitos Humanos, Cláu-
dia Spranger Motta, e pelo 
subsecretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos 
da Sedpac, José Francisco da 
Silva. O motivo é a ausência 
de mecanismos para comba-

riam a modificação do rito de 
audiência de custódia, com 
a presença de um perito do 
Instituto Médico Legal (IML) 
e a avaliação psiquiátrica 
dos presos. Faremos essas 
sugestões, providências que 
podem ser tomadas imedia-
tamente, a nosso ver”, afir-
mou Leonel.

A atual legislação esta-

O projeto de um comitê com-
posto por peritos indepen-
dentes foi o principal resulta-
do apresentado por represen-
tantes do governo estadual, a 
partir da realização do Semi-
nário Internacional de Pre-
venção e Combate à Tortura. 
O evento, realizado pela Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania (Sedpac), em par-
ceria com o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, foi tema 
de audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos, 
realizada ontem.

O comitê previsto traba-
lharia de maneira preventiva, 
realizando visitas a presídios 
para identificar circunstân-
cias que possam levar à tor-
tura, além de encaminhar pa-
ra investigação evidências de 
que a prática esteja ocorren-
do. De acordo com o assessor 
de Cooperação Internacional 
da Sedpac, Leonel Lisboa, o 
anteprojeto está em debate 
e outras sugestões de melho-
rias foram apresentadas.

“Possíveis medidas que 
poderiam ser tomadas se-

Cenário político inspira pessimismo 
Essa discussão está aconte-
cendo a portas fechadas, não 
fomos ouvidos”, reclamou.

O assessor de Coopera-
ção Internacional da Sedpac, 
Leonel Lisboa, explicou que 
a legislação eleitoral impede 
a participação do público em 
eventos como este em ano de 
eleição. Ele endossou a fala da 
presidenta quanto à necessi-
dade de independência dos 
peritos. “Essa audiência aqui 
na ALMG foi justamente pa-
ra suprir a falta do público no 
evento, para termos a chance 
de dialogar”, argumentou.

discutidos”, afirmou.
Relatos – Durante a audiên-
cia, diversas pessoas com pa-
rentes presos fizeram relatos 
sobre o assunto. A presiden-
ta da Associação de Pessoas 
Privadas de Liberdade, Maria 
Tereza dos Santos, declarou 
que ninguém da sociedade 
civil foi convidado a dar sua 
contribuição no Seminário 
Internacional de Prevenção e 
Combate à Tortura. “Nós não 
queremos mecanismos nos 
quais os agentes do governo 
vão ser nomeados como peri-
tos; eles são os torturadores. 

encarceramento e trabalhar 
na ressocialização”, comple-
tou Renata.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
ALMG, deputado Cristiano 
Silveira (PT), se comprome-
teu a desarquivar, na próxi-
ma legislatura, o Projeto de 
Lei (PL) 1.419/15, de auto-
ria do ex-deputado Durval 
Ângelo. “No meu próximo 
mandato, vou trabalhar por 
essa matéria, que cria um 
comitê estadual para a pre-
venção da tortura mais ali-
nhado aos interesses aqui 

A assessora de Relações Insti-
tucionais da Comissão Intera-
mericana de Direitos Huma-
nos, Renata Barreto, ressal-
tou que a perspectiva não é 
de melhoria, tendo em vista 
o atual cenário político.

“Tortura é crime que não 
prescreve e não pode ser 
perdoado por decisão políti-
ca. Mas temos um presiden-
te da República que apoia a 
tortura. E as audiências de 
custódia têm sido questiona-
das, quando são fundamen-
tais e deveriam ser melho-
radas. Precisamos reduzir o 
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Projeto que estimula o uso da energia
solar está pronto para ir ao Plenário

Guilherme Bergamini

FFO também analisou ontem proposição que trata de licenciamento ambiental por municípios

A emenda nº 1, apre-
sentada pela FFO, deu nova 
redação aos incisos III, IV e V 
do parágrafo 2º do art. 28 da 
referida lei, corrigindo aspec-
tos da técnica legislativa.

Para defender o projeto, 
o autor, Ivair Nogueira, argu-
mentou que vários empre-
endimentos industriais que 
trariam benefícios aos municí-
pios deixam de ser implemen-
tados por causa da morosi-
dade do licenciamento am-
biental, conduzido por órgãos 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad).

cursos Hídricos (Sisema), de 
modo a esclarecer os termos 
e as condições para que o Es-
tado e os municípios firmem 
convênio de cooperação para 
a delegação de competência, 
nesse caso relacionada ao li-
cenciamento ambiental.

O texto do substitutivo 
modificou parte do parágrafo 
2º do art. 28, determinando 
que só poderão executar as 
ações administrativas refe-
rentes ao licenciamento os 
municípios que disponham 
de política municipal de meio 
ambiente e de conselho nessa 
área, entre outras exigências.

putado Tito Torres, foi pela 
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo nº 2, apre-
sentado anteriormente pela 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 
com a emenda nº 1, que apre-
sentou. O substitutivo nº 1,  
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), foi rejeitado 
pela FFO. A proposição pode 
seguir agora para o Plenário 
da ALMG.

O substitutivo nº 2 pro-
pôs alteração no art. 28 da 
Lei 21.972, de 2016, que 
dispõe sobre o Sistema Esta-
dual de Meio Ambiente e Re-

Está pronto para ser aprecia-
do em Plenário, em 1º turno, 
o Projeto de Lei (PL) 4.039/17, 
do deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), que busca 
estimular o uso da energia 
solar. A proposição recebeu 
parecer favorável da Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO). O 
relator, deputado Tito Torres 
(PSDB), recomendou a apro-
vação na forma original.

O PL 4.039/17 altera a Lei 
19.091, de 2010, que dispõe 
sobre o Fundo Estadual de 
Habitação (FEH). O objetivo 
é estimular a aquisição de 
equipamentos de geração 
de energia solar fotovoltaica, 
com ou sem conexão à rede 
de distribuição de energia 
elétrica, para habitações ur-
banas ou rurais destinadas 
à população de baixa renda. 
Segundo o texto, na constru-
ção de habitações com recur-
sos do FEH, será dada prefe-
rência à utilização de energia 
solar na implantação de siste-
ma de aquecimento de água.
Licenças ambientais – A FFO 
também aprovou parecer 
de 1º turno favorável ao PL 
1.602/15, de autoria do de-
putado Ivair Nogueira (MDB), 
que transfere para os municí-
pios a responsabilidade de li-
cenciar, fiscalizar e promover 
controle ambiental de alguns 
empreendimentos com po-
tencial poluidor, após convê-
nio com o Estado.

O parecer do relator, de-

PL cria selo de controle de vasilhames
ma, para não criar despesas 
de caráter continuado para o 
governo. O estabelecimento 
comercial que envasa a água 
ficaria responsável pela com-
pra dos selos, com um meca-
nismo de compensação, de 
forma a evitar que essas des-
pesas sejam repassadas pelo 
contribuinte ao consumidor. 
A mesma comissão sugeriu a 
exigência do selo para vasi-
lhames de 10 litros ou mais.

a aprovação do PL 677/15 na 
forma do substitutivo nº 1, da 
CCJ, com as emendas nºs 1 e 
2, da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

Basicamente, as altera-
ções propostas ao projeto, 
nessa fase da tramitação, reti-
ram dos órgãos do Poder Exe-
cutivo a obrigação de arcar 
com os custos de aquisição 
dos selos e outras responsa-
bilidades decorrentes da nor-

água comercializada e com-
bater a sonegação fiscal.

A matéria, que já passou 
pelas Comissões de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte e de Desenvolvimento 
Econômico, agora pode ser 
votada, em 1º turno, no Plená-
rio da Assembleia. O parecer 
da FFO, na qual o projeto foi 
relatado pelo deputado Ivair 
Nogueira (MDB), recomenda 

Na reunião de ontem, a Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) 
também aprovou parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
677/15, do deputado Rober-
to Andrade (PSB), que cria o 
Selo Fiscal de Controle, para 
afixação em vasilhames de 20 
litros de água mineral e água 
adicionada de sais. O objetivo 
da norma, segundo seu au-
tor, é garantir a qualidade da 
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Ameaça de despejo
O deputado Rogério Correia 
(PT) comentou a visita que a 
Comissão de Direitos Huma-
nos fez ao Quilombo Campo 
Grande, em Campo do Meio 
(Sul). No local, vivem 450 fa-
mílias em terras abandonadas 
há 20 anos, após a falência 
de usina de açúcar, ocupada 
inicialmente por funcionários 
demitidos. Liminar emitida 

por juiz da Vara Agrária deter-
minou que as famílias deixem 
o local. Segundo o deputado, 
na área são produzidos café, 
feijão, milho e frutas e cria-
dos animais para corte e pro-
dução de leite. O parlamentar 
afirmou que a desocupação 
foi solicitada por João Faria 
da Silva, dono de mais de 20 
empresas, especialmente no 
ramo de exportação de café. 

Rogério Correia também lem-
brou que a fazenda foi desa-
propriada por um decreto do 
governador Fernando Pimen-
tel, derrubado pela liminar. 
“É um absurdo o que estão 
fazendo com esse povo”, la-
mentou. Ele disse que o Mi-
nistério Público vai recorrer 
da decisão e que deputados 
favoráveis à causa vão tentar 
evitar o despejo.

Mais Médicos
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) reforçou o apoio 
aos moradores do Quilombo 
Campo Grande e lamentou 
a decisão de reintegração 
de posse do terreno. O de-
putado também comentou 
a saída de cubanos do Pro-
grama Mais Médicos e as 
críticas que têm sido feitas 
a eles. “Cuba é reconhecida 

mundialmente como modelo 
de medicina preventiva e de 
saúde pública”, afirmou. Ele 
discordou das acusações de 
que o acordo com a ilha teria 
por objetivo sustentar a dita-
dura cubana. “O programa foi 
criado, primeiramente, para 
os médicos brasileiros”, ex-
plicou, dizendo que as vagas 
eram oferecidas, por ordem, 
para profissionais do Brasil, 

depois para os que se forma-
ram fora e, por fim, para es-
trangeiros de todas as nacio-
nalidades, e não apenas cuba-
nos. O deputado agradeceu 
aos médicos que trabalharam 
em lugares aonde os brasi-
leiros não quiseram ir e lem-
brou que, dos profissionais de 
saúde do Brasil inscritos no 
programa, poucos compare-
ceram para trabalhar.

Colégio processado
O deputado Cristiano Silvei-
ra (PT) retomou questão de 
ordem levantada por Rogé-
rio Correia (PT) para apoiar 
o Colégio Santo Agostinho, 
de Belo Horizonte, processa-
do por supostamente ensi-
nar conteúdo de identidade 
de gênero. “Nas eleições, as 
fake news da campanha de 
(Jair) Bolsonaro falaram de kit 

gay, de mamadeira erótica. 
Transformaram o esforço do 
Ministério da Educação para 
combater preconceito e ho-
mofobia em farsa”, acusou. 
O deputado abordou, ainda, 
visita da Comissão de Direitos 
Humanos ao Quilombo Cam-
po Grande e salientou que 
80% dos comerciantes locais 
apoiam as famílias acampa-
das no local e ameaçadas de 

despejo. “Aquela terra é pro-
dutiva, e isso tem que ser con-
siderado pela Justiça ao ser 
julgado o recurso contra a de-
socupação”, frisou. Ele citou 
pesquisa que aponta o Brasil 
como nono país com maior 
desigualdade social, agravada 
em 2016 e 2017. Segundo ele, 
a situação pode piorar com a 
saída dos cubanos do progra-
ma Mais Médicos.

Alarme previsto em proposição busca 
aumentar a segurança no transporte    

Matéria foi apreciada pela Comissão de Segurança Pública

Clarissa Barçante
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municipal. O texto original 
determina que o dispositivo 
esteja ligado ao Centro Inte-
grado de Comunicação da PM 
através de GPS, possibilitando 
a localização da chamada.

A proposição vai, agora, 
à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), antes de seguir para o 
Plenário.
Passarela – A Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas também se reu-
niu ontem e aprovou requeri-
mento de audiência para dis-
cutir a implementação de uma 
passarela na BR-262. A solicita-
ção é do deputado Cláudio do 
Mundo Novo (Pros).

do deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB). O relator da 
matéria, deputado João Leite 
(PSDB), propôs o substitutivo 
nº 1 à proposição. 

O novo texto sintetiza o 
projeto original, mantendo a 
obrigatoriedade da instalação 
de dispositivo que permita o 
acionamento da Polícia Militar 
em caso de necessidade, indi-
cando a localização da ocor-
rência. Ele remete ao Poder 
Executivo a responsabilidade 
pela regulamentação da lei.

De acordo com a justifi-
cação do projeto, a medida se 
faz necessária em função do 
crescente número de assaltos 
no transporte público inter-

da Comissão de Segurança 
Pública, que aprovou pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 2.276/15, 

A instalação de dispositivo 
de segurança em veículos in-
termunicipais de transporte 
público recebeu ontem o aval 

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Barralonguense das Bordadeiras e Artesãos (Gale-

ria de Arte)
9 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – debater, com 
a presença de convidados, a ação do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) na Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio. 
Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e 
Roberto Andrade

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Ouro Fino

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

ter, com a presença de convidados, a possibilidade de participação da 
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) no projeto 
de construção de unidades ferroviárias motorizadas. Requerimento: de-
putados João Leite, Bonifácio Mourão e Roberto Andrade

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

11h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 

5.474/18 (turno único), da deputada Geisa Teixeira, que institui a Sema-
na do Combate à Violência Obstétrica

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11h15
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a proposta de transferência de presos vinculados à 
facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para o Presídio Ins-
petor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.631/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre os queijos artesanais

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Des espera, com a Yepocá Companhia de Teatro

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PLC 78/18

Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Minas 
Gerais. Votação em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde aos servido-
res do Ministério Público de Minas Gerais. Votação em 1º turno

PL 5.181/18
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Institui auxílio-saúde e auxílio-
-transporte a servidores do Poder Judiciário. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h10 Compactos de Comissões
 0h30 Sala de Imprensa – Liberdade de imprensa e democracia
 1h Geração – Capoeira
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (6/7) – Debate 

sobre a importância do leite e sua produção em Minas Gerais
	 3h40	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(24/5) – Debate sobre possível instalação de posto de 
atendimento pré-processual do TJMG

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 
Mata, Vertentes e Caparaó

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – A evolução da propaganda
 20h Palestra – Ativismo político, com Helcimara Telles 
 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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Vamos nos cuidar
Fique atento a situações que afetam sua 
saúde, sua vida e nosso ambiente de trabalho.


