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Ministério Público Federal questiona
acordo firmado com a mineradora Samarco
O Ministério Público Federal 
(MPF) vai se manifestar con-
tra a homologação judicial do 
recente acordo firmado com 
a mineradora Samarco pelos 
poderes públicos federal e 
dos estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo. O anún-
cio foi feito ontem pelo pro-
curador da República Jorge 
Munhóz, durante audiência 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens. 

Entre vários itens questio-
nados pelo MPF na audiência, 
o procurador citou como um 
dos mais graves a cláusula 
terceira. Ela determina que 
serão extintas as ações re-
lacionadas à tragédia em 
Mariana (Região Central do 
Estado) já ajuizadas, bem 
como as demais que vierem 
a ser propostas, com exce-
ção da ação civil pública 
que corre no município, a 
qual seguiria tramitando.

Essa limitação ganhou 
destaque no debate e mo-
tivou a sugestão de um re-
querimento do relator da 
comissão, deputado Rogério 
Correia (PT), que pretende 
garantir que o acordo não fi-
ra o direito dos atingidos de 

recorrerem à Justiça a qual-
quer momento.

O MPF defende que seja 
construído um novo acordo, 
que sirva de garantia míni-
ma e que contemple maior 
participação das comuni-
dades. Segundo Jorge Mu-
nhóz, o compromisso fir-
mado privilegiaria apenas 
o equilíbrio patrimonial da 
empresa. “O maior vício do 
documento é ser exaustivo 
em relação ao evento e suas 

consequências, e isso sem 
termos ainda um diagnósti-
co, até porque o dano conti-
nua ocorrendo”, frisou.

Pelo acordo, firmado 
pela Samarco e suas con-
troladoras, uma fundação 
composta pelas empresas e 
representantes dos poderes 
públicos mineiro e capixaba 
será responsável pela gestão 
das ações que foram acerta-
das. De acordo com o procu-
rador, o aporte de recursos 

da Samarco, que deve ser de 
R$ 2 bilhões no primeiro ano, 
na verdade cairá pela meta-
de, porque dele pode ser des-
contado o montante de R$ 1 
bilhão que o MP já conseguiu 
bloquear em decorrência de 
um termo de ajustamento 
de conduta. “Esses detalhes 
precisam de análise, inclusive 
porque, a partir do terceiro 
ano, quem vai definir os pró-
ximos valores será a própria 
fundação”, lembrou. 

Deputados também defendem mudanças
O deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB) criticou a ausência 
de diálogo com os trabalhado-
res na negociação do acordo e 
sugeriu que o documento pos-
sa ser modificado também pa-
ra ganhar maior celeridade no 
cumprimento das ações.

Já o deputado Rogério 
Correia manifestou preocu-
pação com o fato de a não 
homologação do compromis-
so firmado vir a enfraquecer 

o cumprimento do que já foi 
combinado. Nesse sentido, 
ele indagou se o órgão não 
poderia sugerir mudanças no 
acordo na Justiça. 

Contudo, o procurador da 
República Eduardo Aguiar infor-
mou que a homologação não 
seria condição para fazer valer 
o documento, que, uma vez 
assinado pelas partes, já seria 
de cumprimento imediato. A 
homologação na Justiça, frisou 

o procurador, serve, sim, para 
extinguir outras ações judiciais. 
Divergências – Membro da 
Coordenação do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), Mateus Alves Vaz de 
Melo endossou a análise do 
MP e criticou a ausência do 
movimento na negociação. 
Segundo Mateus, apenas 
na véspera da assinatura do 
acordo o MAB teve conheci-
mento da proposta. 

Já Claudius Vinícius Leite, 
representante da Mesa de 
Diálogo e Negociação, insti-
tuída pelo governo do Estado 
para participar da definição 
do documento, considerou 
que houve o atendimento de 
demandas das comunidades 
envolvidas. Segundo ele, isso 
se deu a partir do que o gru-
po colheu no processo de es-
cuta das populações afetadas 
pelo acidente.

Comissão se reuniu para avaliar a situação dos atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana 

Flávia Bernardo 
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Goleiro Fábio recebe homenagem na ALMG
O goleiro Fábio, capitão do 
Cruzeiro, foi agraciado, na úl-
tima segunda-feira (28), com 
o título de cidadão honorário 
do Estado. A homenagem, 
que atendeu a requerimento 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), foi entregue em 
Reunião Especial de Plenário. 

Presidida pelo deputa-
do João Leite (PSDB), que 
representou o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), a cerimônia 
ainda contou a presença do 
secretário de Estado de Es-
portes, o deputado licenciado 

Carlos Henrique, e dos depu-
tados Antônio Carlos Arantes 
(PSDB), Tiago Ulisses (PV), 
Ivair Nogueira (PMDB) e Wan-
der Borges (PSB).

Em seu pronunciamento, 
Sargento Rodrigues elogiou a 
postura profissional do atle-
ta, para ele, exemplar. João 
Leite, por sua vez, destacou a 
fé, a seriedade e o amor à fa-
mília demonstrados por Fábio.

O goleiro agradeceu a 
homenagem, avaliando o tí-
tulo como uma grande honra. 
“Eu já me sinto um mineiro 
de coração”, declarou. Fábio recebeu a placa alusiva à homenagem ao lado de sua esposa 

Guilherme Bergamini 

CULTURA

População de Governador Valadares se
mobiliza por teatro e centro cultural

O encontro regional do fó-
rum técnico Plano Estadual 
de Cultura, realizado ontem 
em Governador Valadares 
(Vale do Rio Doce), foi elo-
giado por autoridades locais 
como uma nova frente na lu-
ta que o município trava pe-
la recuperação e criação de 
espaços culturais. O fórum é 
organizado pela Assembleia, 
em parceria com entidades e 
órgãos públicos, para ampliar 
a participação popular na dis-
cussão do Projeto de Lei (PL) 
2.805/15, do governador, 
que contém o plano.

Duas grandes prioridades 
mobilizam hoje os agentes 

culturais em Governador Va-
ladares e na região. Uma de-
las é a reabertura do Teatro 
Municipal Atiaia, interditado 
por questões de acessibilida-
de e segurança. A outra é o 
centro cultural da Açucareira, 
projetado para ser a maior 
instalação do tipo em toda a 
região do Rio Doce, com sua 
primeira fase em andamento 
e o restante da obra em ava-
liação pela Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). 

As duas iniciativas de-
pendem essencialmente de 
apoio e de repasses de recur-
sos. O projeto da Açucareira, 

em especial, foi muito elogia-
do pelo secretário de Estado 
de Cultura, Angelo Oswaldo. 
Ele comparou a iniciativa ao 
Gasômetro de Porto Alegre 
(RS), que hoje é um dos prin-
cipais centros culturais do Rio 
Grande do Sul. 

A prefeita de Governador 
Valadares, Elisa Costa, disse 
acreditar que a segunda fase 
do projeto do centro cultural 
seja iniciada ainda durante 
seu governo. De acordo com 
o secretário municipal de Cul-
tura, João Paulo Rocha Cirne, 
a obra foi interrompida após 
atrasos em repasses federais, 
mas será retomada este ano.
Teatro municipal – Outra 
preocupação do setor é a 
reabertura do Teatro Atiaia, 
o único teatro público da re-
gião. O espaço foi interditado 
por iniciativa do Ministério 
Público (MP), mas o secre-
tário João Paulo Cirne tem a 
expectativa de que ele possa 
ser reativado em abril, após 
a conclusão de adequações 
emergenciais. A partir daí, 
para atender todas as exigên-
cias de acessibilidade e segu-
rança determinadas pelo MP, 
no entanto, seriam necessá-
rias obras orçadas em cerca 
de R$ 1,5 milhão. 

O deputado Bosco (PTdoB) 
lembrou que um dos objeti-
vos do fórum é garantir que 
os projetos do setor tenham 
continuidade, independente-
mente das contingências de 
cada governo. O parlamentar 
também leu mensagem do 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
por meio da qual ele ressalta o 
potencial da cultura para dina-
mizar outros setores da econo-
mia, como o turismo.

A deputada Celise Laviola 
(PMDB) salientou a necessi-
dade de descentralização dos 
investimentos do setor. Já 
o deputado Wander Borges 
(PSB) defendeu a formaliza-
ção dos conselhos, dos pla-
nos e dos fundos municipais 
e estaduais de cultura.

À tarde, os participantes 
do evento foram organiza-
dos em três grupos de traba-
lho, que discutiram os temas 
Garantia de Direitos Cultu-
rais, Sistema Estadual de Cul-
tura e Sistema de Financia-
mento à Cultura. Cabe aos 
grupos analisar o plano do 
governo, apresentar novas 
propostas e eleger repre-
sentantes da região para a 
etapa final do fórum, mar-
cada para junho, na ALMG.

 

O fórum é realizado pela ALMG, em parceria com entidades e órgãos públicos 

Guilherme Dardanhan 
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Ainda não há previsão de duplicação
de trecho da BR-040 próximo à Capital

Intervenções efetivas na ro-
dovia BR-040, no trecho entre 
o Anel Rodoviário de Belo Ho-
rizonte e Conselheiro Lafaiete 
(Região Central do Estado), 
ainda esbarram na falta de 
licenciamentos ambientais. O 
assunto foi debatido ontem, 
em reunião da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização da Assembleia. 

Segundo Frederico Souza, 
gerente de Relações Institu-
cionais da Via 040, consórcio 
responsável pela estrada desde 
abril de 2014, as reivindicações 
de moradores e usuários têm 
sido atendidas, na medida do 
possível, e já houve redução 
de acidentes na rodovia. No 
entanto, de acordo com o de-
putado Fred Costa (PEN), que 
solicitou a audiência, o nú-
mero de acidentes no trecho 
sob concessão só tem aumen-
tado – foram, segundo ele, de 
46, em janeiro de 2015, para 
68, em janeiro de 2016. 

O representante do con-
domínio Alphaville e de outros 
empreendimentos da região 
de Nova Lima (RMBH), José 
Guilherme Capanema, afir-
mou que 15% dos acidentes 
registrados pela concessioná-
ria acontecem no trecho entre 
o Alphaville e o pedágio. Por is-
so, ele pediu medidas urgentes 
na região, como a instalação 
de controles de velocidade.

Muitos participantes da 
reunião também reivindica-
ram investimentos na ilumi-
nação, mais sinalização,  cons-
trução de vias secundárias e 
implementação de ciclovias.

Melhorias – O representante 
da Via 040, Frederico Souza, 
agendou uma reunião pa-
ra o dia 11 de abril, na qual 
devem ser respondidas as 
demandas apresentadas. Ele 
também mostrou os traba-
lhos que estão sendo feitos 
na rodovia, como a instala-
ção de 3.500 placas de sina-
lização. Sobre a manutenção 
do asfalto, Souza explicou 
que ele ainda seria provisó-
rio, uma vez que o definitivo 
chegará com a duplicação, 
que ainda depende de licen-
ciamentos ambientais. “Esta-
mos tentando destravar o mais 
rapidamente os licenciamen-
tos, mas são 736 quilômetros 
de rodovia, com várias inter-
venções”, ponderou. 

O gerente ainda infor-
mou que viadutos e retor-
nos serão construídos em 
breve e que duas balanças 
para fiscalizar carretas e 
caminhões serão instaladas 
em cerca de 18 meses. 
Prazo – O supervisor de 
fiscalização da Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres em Minas Gerais 
(ANTT), Thales Pimenta 
Carvalho, esclareceu que a 
expectativa é de que, até 
agosto deste ano, seja emi-
tida a licença ambiental 
que autoriza a execução das 
obras de transformação e 
de duplicação da rodovia. 

O coordenador de Infra-
estrutura da unidade regio-
nal do órgão, Marcelo Alcides 

dos Santos, acrescentou que 
20 novos redutores de velo-
cidade já estão instalados na 
rodovia, embora ainda não 
estejam em operação.

Para o deputado Fred 
Costa, as medidas tomadas 
até agora são insuficientes. 
Os deputados Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) e Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) salientaram 
que os problemas se repetem 
em outras rodovias que atra-
vessam Minas Gerais. O de-
putado Lafayette de Andrada 
(PSD), por sua vez, pediu a 
reavaliação de estratégias co-
mo a colocação de cones du-
rante o trabalho de operários 
na pista, que ele considerou 
se estender por mais quilô-
metros do que o necessário.

Roubos em Rio Manso serão debatidos
Em reunião na manhã de 
ontem, a Comissão de Se-
gurança Pública aprovou re-
querimento para realização 
de audiência pública em Rio 
Manso (RMBH), a pedido do 
seu presidente, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). O 
objetivo é cobrar providên-

cias para conter o aumento 
do índice de roubos na zona 
rural do município. 

As recentes ordens de 
despejo emitidas contra as 
ocupações urbanas Novo 
São Lucas, no Aglomerado 
da Serra, e Maria Guerreira 
e Maria Vitória, no Bairro 

Copacabana, todas em Belo 
Horizonte, serão discutidas 
em audiência da Comissão 
de Participação Popular. O 
requerimento é do deputa-
do Doutor Jean Freire (PT). 

Já na Comissão de 
Transporte e Obras Públi-
cas, os deputados aprova-

ram, por solicitação do de-
putado Fred Costa (PEN), o 
agendamento de audiência 
conjunta com a Comissão 
de Assuntos Municipais so-
bre o trânsito de veículos 
de carga em locais proibi-
dos na Capital e em municí-
pios vizinhos. 

 Guilherme Bergamini 

 A situação das obras da BR-040 foi discutida em audiência da Comissão de Assuntos Municipais 
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Comissão constata problemas estruturais
de companhia da PM em Belo Horizonte

Os parlamentares da Comissão 
de Segurança Pública verifi-
caram, em visita à 6ª Compa-
nhia da Polícia Militar (PM) de 
Belo Horizonte, que a unidade 
apresenta graves problemas 
estruturais, os quais afetam 
diretamente as condições de 
trabalho dos policiais que aten-
dem a região do hipercentro da 
Capital. A atividade, realizada 
ontem, foi solicitada pelo depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT).

Cadeiras deterioradas, 
ar-condicionado quebrado, 
fiação exposta, banheiros 
em condições insalubres, 
vestiários malconservados e 
infiltrações foram os princi-
pais problemas relatados du-
rante a visita. Além disso, o 
efetivo estaria sendo reduzi-

do ao longo dos anos, assim 
como o número de viaturas.

Segundo o comandante 
da 6ª Cia., major André Do-
miciano, em 2014, para recu-
perar a unidade, foi feito um 
projeto avaliado em R$ 1,5 
milhão. No entanto, os recur-
sos nunca chegaram. “O ideal 
seria, pelo menos, mais 50 
militares e um novo espaço 
para trabalharmos”, afirmou.

O deputado Sargento Ro-
drigues salientou que pôde 
constatar as péssimas con-
dições de trabalho dos mili-
tares da unidade. Para ele, é 
preciso uma grande reforma 
estrutural e uma reposição 
de efetivo urgente. “A frota 
tem apenas metade das via-
turas disponíveis. A corpora-

ção atende uma região em 
que os índices de violência 
são crescentes”, pontuou.

Diante dessa situação, Ro-
drigues informou que vai pro-

mover uma audiência pública na 
comissão para tratar do tema.

O deputado João Leite 
(PSDB) também participou 
da visita.

Banda de Cordisburgo é parabenizada

A banda de música Vitalina 
Correia, de Cordisburgo (Re-
gião Central do Estado), foi 
homenageada ontem pela 

Comissão de Segurança Pú-
blica, com a entrega de ma-
nifestação de aplauso ao seu 
fundador, o sargento Leonar-

do Leandro Souza Diniz, do 
25º Batalhão de Polícia Mili-
tar de Minas Gerais.

A homenagem foi en-
tregue pelo seu requerente, 
deputado João Leite (PSDB). 
Segundo ele, é importante 
reconhecer o esforço de um 
policial que abre mão do tem-
po de descanso para ajudar 
crianças e adolescentes em 
situação de risco. “Esse tra-
balho social tão importante 
para a comunidade merece 
a nossa admiração”, afirmou.

O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) tam-
bém congratulou o policial, 
reforçando que o custo des-
se projeto é pequeno perto 

do valor gasto pelo poder 
público com as crianças atra-
ídas pela criminalidade.

O sargento Leonardo Di-
niz explicou que a música é 
apenas um instrumento que 
auxilia os jovens a se torna-
rem melhores cidadãos. “Eu 
considero esse tempo que 
passo com eles um tempo de 
aprendizado. E é um tempo 
que eu ganho; não é perdi-
do”, resumiu.

O comandante do 25º 
Batalhão de PM, tenente-
-coronel Antônio Librelon 
de Oliveira, ressaltou que 
qualquer projeto que atinja 
ao menos uma criança será 
apoiado pela instituição. 

PLENÁRIO

Retirada emenda à reajuste da educação
O Plenário recebeu ontem, 
durante a Reunião Ordinária, 
mensagem do governador 
por meio da qual ele pede a 
retirada de emenda de sua 
própria autoria ao Projeto de 
Lei (PL) 3.396/16, do Executi-
vo, que reajusta em 11,36% 

o salário dos servidores da 
educação, de forma retroati-
va a 1º de janeiro de 2016. A 
mudança tinha como objetivo 
atualizar os valores corres-
pondentes ao último grau da 
tabela de vencimento da car-
reira de Analista de Educação 

Básica. O objetivo da medida 
é acelerar a tramitação da ma-
téria, já que a alteração pode-
rá ser proposta em 2º turno.

Também na reunião, foi li-
da comunicação do deputado 
Missionário Marcio Santiago, 
informando sua desfiliação do 

PTB. Ele ingressou no PR.
A Presidência da Assem-

bleia ainda informou que, 
em virtude da filiação dos 
deputados Deiró Marra e 
Emidinho Madeira ao PSB, 
essa agremiação passou a 
constituir bancada.

Manifestação de aplauso foi entregue ao fundador da banda

Raíla Melo 

Parlamentares consideraram urgente uma reforma estrutural na unidade

Clarissa Barçante 
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 22.827

Do governador. Proposição de lei proíbe a inauguração e a entrega de 
obra pública estadual incompleta ou que não esteja em condições de 
atender à população. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.893
Do governador. Proposição de lei autoriza a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig) a doar imóvel ao municí-
pio de Arcos. Discussão em turno único (faixa constitucional) 

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.898
Do governador. Proposição de lei atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI). Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.901
Do governador. Proposição de lei dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Dá nova redação ao pará-
grafo 1º do artigo 60 da Constituição do Estado, a fim de garantir a 
presença de ao menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão 
em 1º turno

PL 3.230/16
Do governador. Garante aos servidores atingidos pela inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 

ORDEM DO DIA

ORADORES

Crise
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) discursou sobre 
a crise que afeta o Brasil. 
Ele informou que a Junta 
Comercial de Minas Gerais 
divulgou que 1,1 mil em-
presas foram fechadas no 
Estado. “Isso se traduz em 
desemprego e na intranqui-
lidade das famílias”, disse. 
O deputado também pediu 

atenção especial do gover-
nador em relação à rodovia 
MG-290. Segundo ele, no 
trecho entre Pouso Alegre e 
Jacutinga, no Sul de Minas, 
muitas pessoas estão per-
dendo a vida em acidentes. 
Dirigindo-se aos servidores 
da educação presentes nas 
galerias do Plenário, Dal-
mo afirmou que os projetos 
que beneficiam a categoria 

serão apreciados logo após 
a votação dos vetos que es-
tão trancando a pauta. Em 
aparte, Rogério Correia (PT) 
elogiou a postura do colega, 
afirmando que todos os de-
putados deveriam apoiar os 
projetos da educação. Em 
outros apartes, Carlos Pi-
menta (PDT) e Bosco (PTdoB) 
parabenizaram Dalmo Ribei-
ro Silva pelo discurso. 

Críticas
O deputado Arlen Santia-
go (PTB) criticou o gover-
nador por, liberar recursos 
para obras de asfaltamento 
em municípios administrados 
por aliados, segundo ele, e 
pelo parcelamento dos salá-
rios dos servidores. O parla-
mentar também censurou a 
reforma administrativa que 
está sendo elaborada pelo 

governo do Estado, que, de 
acordo com Arlen, em vez 
de enxugar a máquina, cria 
cargos. Ele também criticou 
as demissões dos servidores 
atingidos pela Lei Comple-
mentar 100, de 2007. “Entre 
os demitidos pela Lei 100, 
há uma senhora grávida e 
pessoas em licença médica”, 
salientou. O deputado ain-
da lamentou o fato de que 

a Copasa vai aumentar o 
valor da conta de água. Por 
fim, ele acusou o governo de 
manter funcionários terceiri-
zados, enquanto candidatos 
aprovados em concurso não 
são nomeados. Em aparte, o 
deputado Dilzon Melo (PTB) 
disse que a direção estadu-
al do seu partido solicitou à 
executiva nacional o rompi-
mento com o governo Dilma. 

Resposta às críticas
O deputado Jean Freire (PT) 
rebateu as críticas feitas pe-
lo deputado Arlen Santiago. 
Segundo Jean, nos gover-
nos tucanos, os projetos da 
educação não despertavam 
o mesmo interesse dos de-
putados da oposição. O de-
putado também alegou que 
a terceirização de funcioná-
rios no Estado não come-

çou no governo do PT. Ele 
salientou que as conquistas 
de cada administração pre-
cisam se somar àquelas de 
gestões anteriores, inde-
pendentemente do governo. 
Sobre as investigações sobre 
corrupção no País, ele defen-
deu que todos os citados em 
delações premiadas sejam in-
vestigados. Em aparte, Durval 
Ângelo (PT) disse que o Pro-

jeto de Lei (PL) 3.396/16, que 
concede reajuste aos profis-
sionais da educação, precisa 
ser aprovado até o dia 10 de 
abril, para que o aumento 
caia na folha de pagamento 
do próximo mês. Em outro 
aparte, Geisa Teixeira (PT) 
anunciou que o hospital Hu-
manitas, em Varginha (Sul), 
passará a atender os contri-
buintes do Ipsemg.

Educação
A deputada Marília Campos 
(PT) se disse feliz pelo fato 
de o governo ter enviado à 
ALMG o Projeto de Lei (PL) 
3.396/16, que reajusta o piso 
salarial dos professores, em 
vez de conceder apenas um 
abono. “Esse é um compro-
misso de campanha”, lem-
brou. A parlamentar também 
abordou a situação da saúde 

em Betim (RMBH), afirmando 
que a prefeitura está fechan-
do hospitais e parcelando 
salários, devido à crise. Em 
aparte, o deputado Profes-
sor Neivaldo (PT) disse que 
Minas está vivendo um mo-
mento especial, ao recons-
truir a educação. Em outro 
aparte, Lafayette de Andrada 
(PSD) informou que apresen-
tou emenda ao projeto de 

reajuste para que os direto-
res das escolas não percam 
suas vantagens remunera-
tórias após se aposentarem. 
Ainda em aparte, Rogério 
Correia (PT) solicitou a La-
fayette que retirasse essa 
emenda, para acelerar a vo-
tação do projeto e, caso fos-
se necessário, a apresentas-
se novamente na avaliação 
da matéria em 2º turno. 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
9h15

• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Auditório) – 
debater, com a presença de convidados, denúncia de agressão da Polícia 
Militar a foliões do Bloco da Bicicletinha, em Belo Horizonte. Requeri-
mento: deputado Cristiano Silveira e deputada Marília Campos

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Caetanópolis) – debater, com a presença 

de convidados, a segurança pública nos municípios de Paraopeba e Cae-
tanópolis. Requerimento: deputado Anselmo José Domingos

10 horas
• Manifestação do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde (Espaço 

Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o 3.396/16 
(2º turno), do governador, que concede reajuste aos servidores da edu-
cação, de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 1.570/15 (1º turno), do deputado Bonifácio Mourão, que dispõe 
sobre o plantio obrigatório de árvores em empreendimentos imobiliá-
rios subsidiados ou financiados com recursos do Estado 

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres 
sobre 30 proposições, entre as quais o PRE 31/15 (1º turno), que tem como 
primeiro signatário o deputado João Leite, que susta os efeitos do Decreto 
46.859, de 2015, o qual promoveu o aumento da carga tributária no Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 

convidados, o custeio do Hospital Regional Jaques Gonçalves Pe-
reira, localizado em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente. 
Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel 

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Antônio Marinho 
Campos, de Ibirité

• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Educação (Sala 
de Reuniões 1 da GPI)

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14h30

• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a 

presença de convidados, a situação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
no Estado. Requerimento: deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano 
Tolentino

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)  – discutir e votar proposições da co-
missão

• Reunião preparatória do ciclo de debates Desafios da Comunicação Públi-
ca em Rede: Políticas Públicas, Participação Popular e Direito à Comuni-
cação (Sala de Reuniões 2 da GPI) 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – entrega de voto de congratulações 

com o artista plástico Fernando Pacheco
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a pre-
sença de convidados, a situação do idoso no Estado. Requerimento: de-
putado Isauro Calais

18 horas
• Reunião Especial (Plenário)

19 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Brasília) – visita ao Hotel Carlton, para participar da Assembleia Geral 
de constituição da Associação Nacional pela Restrição da Propaganda 
de Bebidas Alcóolicas  

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Saúde dos rins 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (11/11) – Discute a luta de resistência 

cultural dos negros através dos chamados clubes de negros
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim
 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte público)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte /Interior: 

Zás / Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Pessoas desaparecidas
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte Público)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os 

pronunciamentos, a discussão e a votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte /Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Pessoas desaparecidas
 20h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (18/2) – 

Convidados 
 21h Assembleia Debate – Desafios dos territórios Central e Metropolitano 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg). Discussão em 1º turno (faixa constitucional)

PL 3.396/16
Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de 
forma retroativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 1º turno 
(faixa constitucional)

PLC 50/16
Do governador. Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complemen-
tar 100, de 2007. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


