
18 DE MARÇO DE 2016 – SEXTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.823

Deputados cobram participação popular
(PCdoB) lembrou que a re
cuperação da qualidade do 
leito levará muitos anos. Ele 
também criticou a inexistên
cia de reais garantias de par
ticipação dos trabalhadores 
no conselho consultivo da 
fundação. 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB), por sua vez, 
ressaltou a importância do 
acordo, que ele classificou 
como essencial para a efeti
vação de centenas de ações 
planejadas. 

responsabilidade na tragédia. 
Captação de água – A depu
tada Celise Laviola (PMDB) 
parabenizou o governo pelo 
trabalho e defendeu o acor
do. No entanto, ela afirmou 
que a população da região do 
Rio Doce não tem visto ações 
reais de melhoria. Como 
exemplo, a deputada citou 
que ainda não foram defini
das alternativas de captação 
de água no Rio Doce.

Na mesma linha, o de
putado Celinho do Sinttrocel 

do-geral do Estado explicou 
que a participação dos movi
mentos sociais está garantida 
no conselho consultivo, o que 
é muito importante, já que 
essa instância é a responsável 
pela elaboração dos projetos 
de recuperação. 

Em relação à retomada 
das operações da Samarco 
em Mariana, Rogério Correia 
entende que seria uma medi
da ousada neste momento, 
tendo em vista que a empre
sa ainda responde pela sua 

Segundo o relator da comis
são, deputado Rogério Correia 
(PT), os movimentos sociais 
questionam o acordo, por en
tenderem que ficaram de fora 
das instâncias deliberativas da 
fundação. Os atingidos teriam 
sido chamados a participar 
apenas no final do processo. 
“Nossa dúvida é como fica a 
real situação da população 
afetada e qual a garantia de 
que as empresas cumprirão o 
acordo”, ressaltou. 

Em resposta, o advoga

Fundação vai gerir recursos para reparação
de danos causados por tragédia em Mariana

Clarissa Barçante 

A criação da fundação foi comunicada aos deputados da Comissão Extraordinária das Barragens

existe limite de valores para 
indenizações. Em termos de 
compensações, devem ser 
recuperadas cinco mil nascen
tes, com o objetivo de melho
rar a qualidade do leito do Rio 
Doce, e investidos R$ 500 mi
lhões, nos primeiros três anos, 
apenas para o saneamento 
básico dos municípios locali
zados às margens do rio. 

correndo em paralelo à atua
ção dessa fundação. Enten
demos que o acordo garan
tirá a reparação ambiental e 
a manutenção de empregos”, 
reforçou.

Em relação aos valores, 
Onofre informou que está 
previsto o aporte de aproxi
madamente R$ 26 bilhões, ao 
longo de 15 anos, e que não 

ção socioambiental”, disse. 
Segundo Onofre, o custo 

da estrutura da fundação cor
rerá por conta das empresas 
e controladoras. A instituição 
será formada por um conse
lho curador, um consultivo e 
um interfederativo, compos
tos por membros da admi
nistração pública e do MP. 
“O processo judicial continua 

O advogado-geral do Estado, 
Onofre Alves Batista Júnior, 
anunciou ontem, durante au
diência pública da Comissão 
Extraordinária das Barragens, 
que uma fundação formada 
por representantes dos po
deres públicos mineiro e ca
pixaba, pela Samarco e suas 
controladoras, pelo Ministé
rio Público (MP) e por repre
sentantes dos atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão será responsável pela 
gestão dos recursos aporta
dos para a recuperação am
biental, social e econômica 
causada pelo desastre do ano 
passado. A iniciativa é fruto 
de um acordo entre o Estado 
e as empresas. 

O advogado-geral expli
cou que a definição se deu 
pela urgência de respostas 
à sociedade e que um fundo 
privado seria o mais adequa
do, pois não estaria suscetível 
à disponibilidade de recursos 
públicos. “Em vez de blo-
quear o dinheiro da empresa, 
decidimos fazer o controle do 
uso. A fundação, que ainda 
aguarda homologação judi
cial, será dedicada ao proces
so de reparação e recupera
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PL sobre tratamento de saúde passa na FFO

Proposição agora está pronta para ser avaliada em Plenário

Willian Dias

de 24 meses previsto, assim 
opinar junta médica compe
tente. A alteração seria ne
cessária para evitar conflito 
com outro parágrafo que já 
contempla o assunto.

ção Pública suprime o pará
grafo 5° do artigo 1° do proje
to, que diz que a licença para 
tratamento de saúde será 
convertida em aposentado
ria por invalidez se, no prazo 

A proposição, de autoria 
do governador, estabelece 
que o benefício não poderá 
ultrapassar o prazo máximo 
de 24 meses, a contar da con
cessão inicial. O afastamen
to será convertido em apo
sentadoria por invalidez se, 
antes do prazo de 24 meses 
mencionado, assim opinar 
junta médica competente.
Alterações – O substitutivo 
da CCJ concede novo pra
zo para a apresentação do 
atestado aos servidores des
ligados do Estado em 31 de 
dezembro de 2015 que, em
bora nomeados em virtude 
de concurso realizado antes 
data de publicação da futura 
lei, tenham sido reprovados 
em perícia médica oficial.

A emenda apresentada 
na Comissão de Administra

Já pode ser analisado em 1º 
turno pelo Plenário o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
50/16, que assegura a conti
nuidade de licença de saúde 
aos servidores efetivados pe
la Lei Complementar 100, de 
2007, que se encontravam 
afastados para tratamento 
de saúde à época em que 
foram desligados do Estado. 
A proposição teve parecer 
favorável aprovado, ontem, 
pela Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Orçamentá
ria (FFO).

O relator, deputado Tia
go Ulisses (PV), opinou pela 
aprovação do projeto na for
ma do substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), e com a emenda 
n° 1, apresentada na Comis
são de Administração Pública. 

Falta de planejamento orçamentário 
é a maior causa de endividamento

Deputados destacaram importância dos órgãos de defesa do consumidor

Guilherme Dardanhan

Ministério Público.
O promotor  Fernando 

Abreu, coordenador do 
Procon Estadual, ressaltou 
a importância de os órgãos 
trabalhem em conjunto. “Já 
iniciamos, por exemplo, a 
fiscalização dos postos de 
gasolina. Fomos provocados 
por esta comissão, que fez 
uma denúncia sobre adulte
ração de combustível”, con
tou. Ele defendeu, ainda, a 
implementação de leis ainda 
mais rígidas. 

O deputado Elismar  Prado 
destacou que é preciso “mas
sificar a informação”, fazer 
com que todos entendam 
os direitos e deveres conti
dos no Código de Defesa do 
Consumidor. O deputado Sar
gento Rodrigues, por sua vez, 
lembrou que o consumidor é 
um elo fraco diante do corpo 
jurídico das empresas e que, 
portanto, o auxílio dos órgãos 
competentes é essencial. 
Concordando com o colega, 
o deputado Douglas Melo 
ratificou que a “sensação do 
desamparo” é comum.

mentário”, informou Barbosa. 
Reforçando a  necessidade 

de se reduzir o nível de en
dividamento da população, 
a coordenadora do Procon 
Municipal de Belo Horizon
te, Maria Lúcia Scarpelli, 
lembrou que a instituição 
que representa, com apoio 
de outros órgãos, realizou 
um grande mutirão recen
temente contra o superen
dividamento. Segundo ela, 
bancos, empresas de crédito, 
operadoras de telefonia e 
outras empresas compare
ceram e mais de 600 pessoas 
conseguiram bons acordos. 
Os parlamentares aprovaram, 
em seguida, requerimento de 
realização de mutirão similar, 
com apoio da comissão.
Trabalho em conjunto – A 
necessidade de que as em
presas sejam pressionadas 
para que parem de ferir di
reitos, e não apenas resol
ver problemas individuais, 
foi destacada também pela 
coordenadora do Procon da 
Capital, que lembrou que 
essa é uma prerrogativa do 

direitos do consumidor.
O coordenador do Procon 

Assembleia, Marcelo Bar
bosa, apresentou pesquisa 
recente realizada em Belo 
Horizonte sobre o superendi
vidamento. Das 260 pessoas 
entrevistadas, 53% estavam 
inadimplentes. Cartões de 
crédito e de lojas represen
tam a maior parte das dívi
das, seguidos por contas de 
luz, água e telefone. “A maior 
causa do endividamento é a 
falta de planejamento orça

O alto nível de endividamen
to da população e as precau
ções que devem ser tomadas 
para evitar o problema foram 
as principais questões abor
dadas pelos participantes de 
audiência pública da Comis
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte. A reunião, 
solicitada pelos deputados 
Elismar Prado (PT), Sargento 
Rodrigues (PDT) e Douglas 
Melo (PMDB), teve como ob
jetivo discutir os avanços e os 
desafios para a garantia dos 
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População denuncia precariedade do
atendimento de saúde em Januária

Servidores atestam dificuldades de hospital
palmente quanto à falta de 
correção, há mais de 15 anos, 
do valor da consulta médica 
especializada. Segundo o de
putado, o SUS paga somente 
R$ 300 por um plantão de 12 
horas e R$ 483 por um parto.

Por fim, Arlen Santiago 
disse que vai apresentar, na 
próxima reunião da comissão, 
uma série de pedidos de provi
dência ao secretário de Estado 
de Saúde para tentar solucio
nar todas as questões levanta
das durante a audiência.

mação Pactuada e Integrada 
(PPI), que teriam que ser usa
dos obrigatoriamente para 
atender a saúde na região. 
“De Itacarambi, Manga e ou
tras cidades próximas, Januá
ria recebe algo em torno de 
R$ 500 mil, mas não sabemos 
por que o valor não é empre
gado segundo o que foi pac
tuado”, acrescentou.

Para o parlamentar,  ainda 
são poucos os investimentos 
públicos em saúde. Ele criti
cou a tabela do SUS, princi

de do município, Rosyane Oli
va, prometeu que vai entrar em 
contato com todos os denun
ciantes para apurar as informa
ções. Já o deputado Arlen San
tiago afirmou que vai agendar 
outra audiência para discutir as 
denúncias de fraudes no Siste
ma Único de Saúde (SUS).

Para o deputado, a po
pulação de Januária não tem 
recebido a assistência neces
sária. Arlen Santiago também 
abordou a destinação de re
cursos da chamada Progra

Servidores do Hospital Mu
nicipal confirmaram, durante 
a fase de debates, a situação 
precária da instituição, tanto 
em termos de infraestru tura 
quanto de atendimento à po
pulação. Foram feitas, tam
bém, várias queixas sobre ou
tras unidades do sistema de 
saúde da cidade, além de al
gumas denúncias, como a de 
que alguns servidores esta
riam assinando procedimen
tos médicos não realizados.

A gerente regional de Saú

Pollyanna Maliniak 

A Comissão de Saúde debateu as dificuldades no atendimento hospitalar em Januária 

mou. Roges disse ainda que 
houve, nesta semana, uma 
reunião do Conselho Estadual 
de Saúde sobre a situação de 
Januária. “Representantes do 
conselho disseram que vão 
vir aqui. Acredito que as coi
sas estão se  encaminhando”, 
pontuou.

Sueli Pereira, assessora 
do deputado federal Wadson 
Ribeiro (PcdoB-MG), pediu 
intervenção na saúde da ci
dade pela Superintendência 
de Saúde de Montes Claros 
(Norte de Minas). 

ainda, durante a reunião, que 
o secretário municipal de 
Saúde foi exonerado na últi
ma quarta (16) e que ele já 
havia aceitado ser o seu subs
tituto. “Estou empenhado em 
melhorar a saúde da nossa 
cidade”, enfatizou. 
Unidades de saúde – De 
acordo com o presidente do 
Conselho Municipal de Saúde 
de Januária, Roges Carvalho, a 
prefeitura precisa investir ur
gentemente no atendimento 
primário. “Falta tudo nas uni
dades básicas de saúde”, afir

passado, mas reconheceu 
que ainda há muito o que se 
fazer. Ele ainda informou que, 
em 60 dias, serão realizados 
novos repasses por parte do 
Estado, que vão ser usados, 
principalmente, na materni
dade e nos serviços de urgên
cia e emergência. “Também 
teremos novos equipamen
tos”, garantiu. 

Sobre a interdição do blo
co cirúrgico, o diretor assegu
rou que vai conseguir o alva
rá sanitário em breve, “sem 
maquiar nada”. Ele anunciou, 

Convidados de audiência 
pública realizada ontem em 
Januária (Norte de Minas) 
criticaram a situação do aten
dimento de saúde no mu
nicípio, principalmente por 
causa do estado em que se 
encontra o Hospital Munici
pal, que estaria “sucateado”. 
Promovida pela Comissão de 
Saúde, a reunião atendeu a 
solicitação do deputado Ar
len Santiago (PTB).

Segundo a coordena-
dora do Setor de Vigilância 
Sanitária da Gerência Regio
nal de Saúde de Januária, Ta
ís Coelho de Oliveira, vários 
problemas foram detectados 
recentemente na instituição. 
Devido a essas irregulari
dades, em junho de 2015 
houve a interdição do blo
co cirúrgico. Desde então, o 
hospital só está autorizado a 
fazer cirurgias de urgência e 
emergência. 

“O setor de raio-x está 
interditado. A gerência foi 
notificada a chamar um físico 
para vistoriar o local. Solici
tamos, também, que fosse 
contratada uma empresa pa
ra monitorar a radiação, de 
modo a garantir que os fun
cionários não tivessem sua 
 saúde prejudicada”, ponde
rou a coordenadora.

O diretor administrativo 
do hospital, Geraldo de Sales, 
alegou que a instituição “me
lhorou muito” desde o ano 
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Vestibular não deve ser única prioridade
aspectos não consagrados 
nas disciplinas tradicionais.

O deputado Douglas 
Melo (PMDB) lembrou que 
o Senai e outras instituições 
abrem campo no mercado 
de trabalho para o jovem. O 
deputado Professor Neivaldo 
(PT), por sua vez, defendeu 
que as escolas propiciem o 
acesso ao nível superior, mas 
que não se restrinjam a isso, 
de forma que os jovens pos
sam se qualificar também 
nos cursos técnicos.

como Matemática e Portu
guês, cujo aprendizado será 
posteriormente medido em 
exames que objetivam avaliar 
as escolas. Entretanto, na sua 
opinião, a função dessas ins
tituições deve ser também a 
de preparar o cidadão para a 
vida em sociedade.

Paulo Lamac defendeu, 
ainda, a inclusão de uma dis
ciplina no ensino fundamen
tal que dê ao aluno uma per
cepção geral sobre a organiza
ção da sociedade, abordando 

Eduardo Soares de Oliveira, 
a proposta de se incluirem 
disciplinas de qualificação 
profissional e de empreende
dorismo é positiva, uma vez 
que os currículos hoje são 
voltados prioritariamente pa
ra a aprovação do jovem no 
vestibular.

A mesma opinião tem o 
deputado Paulo Lamac  (Rede), 
autor do requerimento para o 
debate. Segundo ele, o que 
se observa, na prática, é um 
foco no ensino de conteúdos, 

A analista técnica da Unida
de de Educação e Empreen
dedorismo Cooperativo do 
Sebrae Minas Rachel Matos 
Dornelas explicou a estraté
gia da instituição, que inclui 
a capacitação dos educado
res nas escolas e pelo desen
volvimento de um ambiente 
favorável nos municípios 
para a inserção da educação 
empreendedora.

Na avaliação do diretor 
do Sindicato das Escolas Par
ticulares de Minas Gerais, 

COMISSÕES

Governo apresenta rede voltada à  
educação profissional e empreendedora 

Guilherme Dardanhan 

Parlamentares também defenderam a escola como propulsora da cidadania

capacidade para 1.200 alu
nos, estão em construção e 
vão compor essa rede esta
dual. No segundo semestre 
de 2016, serão selecionadas 
150 escolas estaduais com 
ofertas de cursos técnicos, 
que não serão exclusivas 
 para a educação profissional, 
funcionando de maneira in
tegrada com o ensino médio. 
Há ainda previsão de cresci
mento no número de escolas 
pertencentes à rede nas fa
ses seguintes.
Experiência de sucesso – O 
secretário de Educação de 
João Pinheiro (Noroeste de 
Minas), Eder da Silveira Mar
tins, contou a experiência 
de sucesso do seu município 
na inclusão de disciplinas 
de empreendedorismo na 
educação. Por meio de uma 
parceria com o Sebrae, foi 
implementada uma cultura 
empreendedora no ensino 
das escolas municipais.

O secretário contou que, 
apesar de ter enfrentado uma 
resistência inicial dos próprios 
profissionais da educação, a 
iniciativa se desenvolveu bem 
e hoje conta com o envolvi
mento de 100% das escolas 
municipais. Para Martins, a 
aplicação do projeto desde a 
educação infantil faz com que 
o aluno comece  desde cedo a 
ser preparado para o merca
do de trabalho.

Ao relacionar o empreen
dedorismo com os cursos 
técnicos, o superintendente 
lembrou que, embora exis
tam ofertas de educação pro
fissional, elas são esparsas 
e não estão consolidadas. 
Nesse contexto, ele explicou 
como funcionaria a estrutura 
da rede de educação profis
sional que se pretende criar 
no Estado. 

Segundo Morais, na pri
meira fase, cinco escolas têm 
oferta exclusiva de educação 
profissional e outras 15, com 

empreendedorismo.
De acordo com o supe

rintendente de Desenvol
vimento da Educação Pro
fissional da Secretaria de 
Educação, Rafael de Freitas 
Morais, a questão é nova pa
ra a pasta e tem relação com 
a oferta crescente da educa
ção profissional. Os cursos 
de Administração, Contabili
dade, Informática e Logística 
estariam entre aqueles que 
contemplam em seus currí
culos disciplina relacionada 
ao assunto.

A inclusão de conteúdos 
relativos ao empreendedo
rismo nos currículos escola
res, como forma de preparar 
e qualificar o aluno para o 
mercado de trabalho, foi de
fendida pelos participantes 
de audiência organizada on
tem pela Comissão de Edu
cação, Ciência e Tecnologia. 
Na ocasião, a Secretaria de 
Estado de Educação apre
sentou a proposta do gover
no de criação de uma rede 
estadual de educação pro
fissional com interface no 
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Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 15/3 
 1h35 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho 2/12 – Reivindicações de professores da 

Unimontes 
 5h15 Palestra – Governo representativo e pluralização da 

representação política, com Adrian Lavalle 
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Tragédia em Mariana
 8h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 16/3)
 11h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 13h Resenha da Semana (inédito)
 13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Compacto da 

semana (Teleaulas de 1 a 5)
 16h Panorama – Ciclistas de BH com medo do trânsito
 16h30 Compactos de Comissões  
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – O samba de Gustavo Maguá 
 19h30 Zás – Affonsinho
 20h Memória e Poder – Frei Cláudio Van Ballen
 21h Assembleia Debate – Tragédia em Mariana
 22h Segunda Musical – Tenores in concert
 22h30 Palestra TRE (3º Turno) inédito – Desafios da Justiça Eleitoral 

no mundo contemporâneo, com o ministro do STF Dias Tófolli 
 23h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 16/3 

 0h Plenário (continuação) – Reunião Ordinária de 16/3 
 1h Comissão Extraordinária das Barragens 15/2 – Órgãos 

públicos apresentam dados sobre danos decorrentes do 
rompimento da barragem da Samarco 

 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto

 6h Parlamento Brasil
 6h30 Brasil Eleitor
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Affonsinho
 9h Comissão de Meio Ambiente 2/3 – Saneamento básico em 

Esmeraldas e abastecimento de água na Grande BH 
 10h55 Palestra – Sistema político e reforma do sistema político, com 

Wladimir Dias
 12h30 Geração – O samba de Gustavo Maguá 
 13h  Assembleia Debate – Tragédia em Mariana
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Tenores in concert
 15h30 Memória e Poder – Frei Cláudio Van Ballen
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Repensando o jornalismo 
 19h Minas é Muitas – Uberlândia 
 19h45 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José  

Raphael Olivé 
 21h15 Narrativas – Brasil entre cortes 
 22h Panorama – Mercado imobiliário na crise 
 22h30 Via Justiça – Novo Código do Processo Civil 
 23h Brasil Eleitor
 23h30 Mundo Político

TV ASSEMBLEIA

PANORAMA
Uma pesquisa realizada em 10 municípios brasileiros de grande porte mostrou que Belo 
Horizonte é a cidade onde os usuários de bicicleta mais reclamam das ameaças do trânsito. 
O estudo foi coordenado pela ONG Transporte Ativo e contou com a participação de inúme
ras entidades da sociedade civil. Para falar da pesquisa e avaliar o que pode ser feito para 
garantir mais segurança para quem opta pela bicicleta, o Panorama recebe Carlos Campos, 
da ONG BH em Ciclo, e Eveline Trevisan, que coordena o programa Pedala BH, da Prefeitura. 
Sábado, às 16 horas.  

PALESTRA TRE
Os desafios da Justiça Eleitoral no mundo contemporâneo foi o tema apresentado na primeira 
edição do ano do projeto Terceiro Turno – Temas Eleitorais em Foco, iniciativa da Escola Judi
ciária do TRE-MG. O ministro Dias Toffoli, presidente do TSE e integrante do STF, destacou, em 
sua palestra, a proibição da doação de empresas para as campanhas eleitorais, a fixação dos 
limites de gastos e a redução do período de campanha eleitoral como principais novidades 
para as Eleições 2016. A TV Assembleia exibe a palestra neste sábado, às 22h30.

GERAÇÃO 
Mineiro de Belo Horizonte, Gustavo Maguá é destaque da nova geração do samba mineiro. 
Cantor e compositor, ele está à frente do movimento que revitalizou o carnaval de rua de Belo 
Horizonte, além de ter sido premiado em dois concursos de marchinhas da Capital. O samba 
de Gustavo se mistura a outros ritmos musicais como gafieira, rock, MPB e soul. No estúdio do 
Geração, o músico fala de sua trajetória, de seus principais projetos, da importância das parce
rias e dos seus planos para o futuro. Sábado, às 19 horas, e domingo, às 12h30. 
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Debate público Unificação das Polícias Civil e Militar (Plenário)
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Varginha)

12 horas
• Zás (Teatro) – show da banda Zé da Guiomar, com a participação dos 

músicos Marcos Flávio, Alexandre Batista e Rodrigo Martins
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos Lions Clubes de Ouro Pre
to, Cachoeira do Campo e Mariana. Requerimento: Thiago Cota

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Opinião pública: práticas de 

comunicação, influência e riscos, com Daniel Reis
 1h Panorama – Mercado imobiliário na crise
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor 3/12 – Nova 

regulamentação sobre veículos ciclomotores
 4h30 Palestra – Dilemas da Teoria Democrática Contemporânea, com 

Ricardo Fabrino
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5 

(Propostas para o futuro do Brasil) 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Gravidez na adolescência 
 9h Assembleia Notícia/Debate Público da Comissão de Segurança 

Pública (ao vivo) – Unificação das Polícias Civil e Militar
 12h Memória e Poder – Teólogo Leonardo Boff
 13h Mundo Politico 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5 
(Propostas para o futuro do Brasil) 

 13h45 Assembleia Notícia Debate Público da Comissão de Segurança 
Pública (ao vivo) – Unificação das Polícias Civil e Militar

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Mundo Político/Brasil Eleitor

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Gravidez na adolescência 
 20h Segunda Musical – Tenores in concert
 20h15 Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos Lions Clubes de 

Ouro Preto, Mariana e Cachoeira do Campo.
 21h Assembleia Debate – Tragédia em Mariana 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Novo Código do Processo Civil
 23h30 Zás (inédito) – Affonsinho 

• programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Hely Tarqüínio
1º-vice-presidente
Deputado Lafayette de Andrada
2º-vice-presidente

Deputado Braulio Braz
3º-vice-presidente
Deputado Ulysses Gomes
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Doutor Wilson Batista
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Carlos Navarro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de 

Comunicação Institucional  
da ALMG
Diretor: Rodrigo Lucena
Gerente-geral de Imprensa e 
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Bernardo Esteves 
(editorgeral)
 

Revisão: Marise Martorano
Diagramação: Clarice Maia
End.: R. Martim de Carvalho, 94 – 
8º andar – BH  – CEP: 30190-090 
Tel.: (31) 2108-7715 
Impresso pela Gerência-Geral de 
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
• Vede totalmente a tampa de caixas-d’água, galões, tonéis, poços e latões. 
• Limpe as calhas, evitando que folhas e sujeira acumulem água.
• Esfregue as paredes das vasilhas de água dos animais uma vez por semana.
• Limpe as bandejas da geladeira e do ar-condicionado para que a água não se acumule.

COMISSÕES

segundo a Secretaria de Es
tado de Planejamento e Ges
tão (Seplag), o projeto terá 
um impacto financeiro de R$ 
1,35 bilhão, em 2016, R$ 131 
milhões, em 2017, R$ 94 mi
lhões, em 2018, e R$ 16 mi
lhões, em 2019.

A emenda nº 1 apenas 
modifica o texto do projeto 
para adequálo à técnica le
gislativa.

ca que o objetivo da proposi
ção é honrar o compromisso 
assumido pelo governo com 
os trabalhadores da educa
ção, por meio da concessão 
de rea juste conforme o índi
ce de correção do valor do pi
so salarial nacional do magis
tério, divulgado anualmente 
pelo Ministério da Educação.

O parecer do relator 
Isauro Calais informa que, 

parecer pela legalidade do 
projeto, com a emenda nº 1, 
que apresentou. O pedido de 
vista foi do deputado Gusta
vo Corrêa (DEM), o que lhe 
concede um prazo mínimo 
de 12 horas para exame da 
matéria. Assim, nova reu
nião da CCJ foi agendada pa
ra hoje, às 9h30. 

Na justificativa do proje
to, Fernando Pimentel expli

Um pedido de vista impediu 
ontem a votação, pela Co
missão de Constituição e Jus
tiça (CCJ), do  parecer de 1º 
turno sobre o Projeto de Lei 
(PL) 3.396/16, do governa
dor, que reajusta em 11,36% 
o salário dos servidores da 
Educação, de forma retroa-
tiva a 1º de janeiro de 2016. 
O relator, deputado Isauro 
Calais (PMDB), opina em seu 

Pedido de vista adia análise de projeto 
que concede reajuste para a educação


