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Dados revelam informações importantes
CAR para o planejamento 
e a estruturação de políti
cas públicas, uma vez que 
o cadastro tem informações 
variadas. “Os governos te
rão dados sobre estradas 
e nascentes”, exemplificou 
Scolforo. Eles defenderam 
também que o CAR seja utili
zado para simplificar o licen
ciamento  ambiental. 

pequenas propriedades, com 
até 100 hectares, respondem 
por 88,74% da área já cadas
trada. “Os que têm menos 
possibilidades estão sempre 
honrando os compromissos. 
Quem tem mais condição es
tá devendo”, informou. 

Os participantes da au
diência ressaltaram tam
bém o grande potencial do 

ção nativa e quase 1,5 milhão 
de hectares de áreas de pre
servação permanente. Carlos 
Sturm, do SFB, acrescentou 
que as áreas de reserva legal 
declaradas em Minas chegam 
a 18% do total, o que não 
vem se repetindo em outros 
estados. 

Outro dado apresenta
do pelo reitor é o de que as 

Embora o cadastramento dos 
imóveis rurais mineiros ainda 
esteja em andamento, os da
dos colhidos até agora já re
velam informações importan
tes. O reitor da Universidade 
Federal de Lavras (Ufla), José 
Roberto Soares Scolforo, des
taca, por exemplo, os mais de 
6 milhões de hectares decla
rados como sendo de vegeta

Mais de 60 % das propriedades rurais 
mineiras já aderiram a cadastro ambiental

Sarah Torres 

Participantes de audiência pediram a extensão do prazo para cadastramento dos imóveis

dificuldades técnicas para 
seu preenchimento. Porém, 
desde setembro de 2015, o 
sistema foi integrado ao do 
governo federal, o que facili
tou a adesão e gerou enorme 
crescimento no número de 
lançamentos. Entre os be
nefícios garantidos a quem 
cumprir o prazo estão a sus
pensão de autos de infração 
registrados até 2008 e facili
dades de financiamento e de 
crédito agrícola.

tou que o SFB não tem orien
tação técnica nem política in
dicando ampliação do prazo. 

O Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) também não 
recebeu nenhuma orienta
ção sobre mudança no prazo, 
embora o gerente do CAR no 
instituto, Gustavo Luiz Fer
nandes, não descarte essa 
alteração. 

O Cadastro Ambiental 
Rural foi lançado em Minas 
Gerais em meio a grandes 

Ana Paula Melo e Eduardo 
Antônio Arantes Nascimento, 
alegaram que o sistema de 
cadastro ficou inoperante em 
vários momentos e que isso 
voltará a acontecer. 

Carlos Portella Sturm, di
retor de Fomento e Inclusão 
do Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), do Ministério do Meio 
Ambiente, confirmou que o 
cadastro será suspenso por 
um final de semana para me
lhorias. No entanto, ele adian

Minas Gerais é o Estado com 
maior volume de imóveis ru
rais já lançados no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), um 
sistema que reúne dados de 
todo o Brasil. Do total esti
mado de pouco mais de 550 
mil propriedades mineiras, 
quase 350 mil já estão cadas
tradas, o que corresponde a 
mais de 60%. As proprieda
des restantes, a maior parte 
delas de grande porte, num 
total de 11 milhões de hec
tares, têm somente até 5 de 
maio para fazer o cadastro e 
garantir os benefícios previs
tos no Código Florestal Bra
sileiro (Lei 12.651, de 2012), 
que instituiu o CAR. A ques
tão foi debatida ontem pela 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria.

Como o próprio produtor 
deve fazer seu cadastro, via 
internet, os participantes da 
audiência defenderam a pror
rogação do prazo, a começar 
pelo deputado Fabiano Tolen
tino (PPS), que, junto com o 
colega Antônio Carlos Aran
tes (PSDB), solicitou a audi
ência. Os assessores de meio 
ambiente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mi
nas Gerais (Faemg) e da Fede
ração dos Trabalhadores na 
Agricultura de Minas Gerais 
(Fetaemg), respectivamente, 
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CCJ avaliza projeto que prevê a criação 
de bancos públicos de cordões umbilicais

A comissão opinou pela legalidade de outras cinco proposições

Projeto tipifica como infração o protesto de alguns títulos de crédito  

Flávia Bernardo

Flávia Bernardo

porada ao Código de Saúde 
(Lei 13.317, de 1999). Com 
a nova redação, não apenas 
os hospitais estarão sujeitos 
à nova obrigação, mas tam
bém os estabelecimentos 
que realizam procedimentos 
ambulatoriais.

Também receberam pa
receres pela juridicidade da 
CCJ os PLs 1.429/15, do de
putado Arlen Santiago, que 
obriga hotéis e albergues a 
disponibilizar aos consumi
dores adaptador de tomada 
universal; e 3.078/15, do de
putado Lafayette de Andrada 
(PSD), que garante cela sepa
rada para agentes de segu
rança penitenciária e socioe
ducativa presos.  

Foram considerados cons-
titucionais, ainda, os PLs 
2.473/15, que altera o concei
to de pessoa com deficiência, 
e 491/15, o qual restringe a 
venda de canetas laser no Es
tado. O deputado Fred Costa 
é o autor de ambas as propo
sições – a última, em compa
nhia do deputado Anselmo 
José Domingos (PTC).

cedores de células-tronco, e já 
existem várias instituições pri
vadas que oferecem o serviço.

O substitutivo nº 1, em 
vez de determinar a criação 
dos bancos, insere na Lei 
15.438, de 2005, a definição 
de que eles sejam incentiva
dos. A referida lei versa sobre 
o favorecimento, pelo Estado, 
da doação de sangue de cor
dão umbilical e placentário. 
Infecções – Outro projeto re
lacionado à área de saúde que 
recebeu o aval da CCJ foi o PL 
2.930/15, do deputado Fred 
Costa (PEN), que pretende tor
nar obrigatória a disponibiliza
ção, nas dependências dos hos
pitais, de informações sobre o 
índice de infecção hospitalar da 
instituição. O relator, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), apre
sentou o substitutivo nº 1.

O novo texto tem o obje
tivo de atender ao princípio 
da consolidação das leis, ou 
seja, da criação de códigos 
que reúnam as normas so
bre determinados assuntos. 
Assim, propõe que o conte
údo do projeto seja incor

da matéria na forma do subs
titutivo nº 1, que apresentou. 

O objetivo inicial da pro
posta, de autoria do depu
tado Arlen Santiago (PTB), 
era criar, nas instituições de 
saúde, esses bancos públicos 
e gratuitos, subsidiados pelo 
Estado. Eles podem ajudar no 
tratamento de várias doenças, 
uma vez que se tornam forne

O Projeto de Lei (PL) 455/15, 
que dispõe sobre a criação 
de bancos públicos de arma
zenamento e conservação de 
cordões umbilicais no Estado, 
recebeu parecer pela legali
dade da Comissão de Cons
tituição e Justiça (CCJ). Na 
reunião de ontem, o relator, 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), opinou pela juridicidade 

PL sobre títulos de crédito vai a Plenário

endimentos imobiliários sub
sidiados ou financiados com 
recursos do Estado. 

Bonifácio Mourão (PSDB). A 
matéria torna obrigatório o 
plantio de árvores em empre

da pelo Plenário, em 1º turno.
O PL 1.333/15 estabe

lece que constitui infração 
administrativa a remessa a 
cartório para protesto, pelo 
fornecedor, dos seguintes tí
tulos de crédito: sacado con
tra o consumidor de forma 
indevida; validamente sacado 
contra o consumidor, que te
nha se tornado indevido por 
inexecução contratual, por 
parte do fornecedor; e refe
rente a débito já pago.

A emenda assegura que 
os recursos das multas sejam 
destinados ao Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa do Con
sumidor. 
Meio Ambiente – A Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvol
vimento Sustentável  aprovou 
parecer de 1º turno favorável 
ao PL 1.570/15, do deputado 

Na reunião de ontem, a Co
missão de Fiscalização Finan
ceira e Orçamentária (FFO) 
aprovou parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 1.333/15, que beneficia 
consumidores, ao coibir o 
protesto indevido de títulos 
de crédito por fornecedores. 
De autoria do deputado Ar
len Santiago (PTB), a propo
sição tipifica como infração 
administrativa o protesto em 
cartório de três modalidades 
de títulos de crédito, para fins 
de aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor.

O relator, deputado Van
derlei Miranda (PMDB), opi
nou pela aprovação do texto 
original acrescido da emenda 
nº 1, que apresentou. Com a 
aprovação do parecer da FFO, 
a matéria já pode ser analisa
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Gestores estaduais apresentam políticas 
desenvolvidas para a população idosa

ALMG analisará resultado de conferências
Contagem (RMBH) e apresen
tar ao secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desen
volvimento Sustentável os 
problemas que serão gerados 
caso seja aprovado o licencia
mento ambiental de um ater
ro sanitário em Divinópolis 
(Centro-Oeste de Minas). 

morto no último sábado (23).
Na Comissão de Meio 

Ambiente, foram aprovadas 
duas visitas técnicas. Os de
putados Fabiano Tolentino 
(PPS), Fábio Avelar Oliveira 
(PTdoB) e Cristiano Silveira 
(PT) querem verificar a situa
ção de um aterro sanitário de 

tada Marília Campos (PT) foi 
quem solicitou a reunião.

A comissão aprovou, 
ainda, requerimento do de
putado Rogério Correia (PT) 
para que sejam discutidas as 
circunstâncias de óbito do 
investigador da Polícia Civil 
Lucas Arcanjo, encontrado 

A Comissão de Direitos Huma
nos aprovou, na reunião de 
ontem, requerimento para que 
seja realizada audiência públi
ca conjunta com a Comissão 
de Participação Popular, com o 
objetivo de analisar os resulta
dos das conferências estaduais 
de direitos humanos. A depu

Raíla Melo

Um perfil sobre a população idosa de Minas Gerais foi apresentado durante a reunião

putado Isauro Calais (PMDB) 
pontuou que a falta de res
peito com os idosos predomi
na na sociedade brasileira. “A 
população mais velha é usa
da e depois jogada fora. Essa 
comissão quer trabalhar para 
transformar essa realidade”, 
pontuou.

A deputada Geisa Teixei
ra (PT) destacou a necessida
de de mais ações que priori
zem a qualidade de vida de 
quem está na terceira idade, 
propiciando que os idosos 
sejam mais ativos e partici
pativos. 

Na mesma linha, o de
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) ponderou que ser ido
so não pode ser confundido 
com ser inativo.

algumas constatações impor
tantes da pesquisa, como o 
fato de a maioria das pessoas 
na terceira idade em Minas 
serem mulheres e ocuparem 
a posição de chefes de suas fa
mílias. “Tivemos um aumento 
no número de idosos morando 
sozinhos e quase 17% dos que 
possuem mais de 60 anos ain
da trabalham”, exemplificou.

Mirela Camargos tam
bém salientou dados sobre 
a saúde dos idosos: que eles 
gastam com medicamentos 
de uso contínuo, em média, 
20% de um salário mínimo 
e apenas 13% da população 
mais velha pratica atividade 
física suficiente.
Respeito – Autor do requeri
mento para a reunião, o de

O coordenador especial 
de Políticas para o Idoso da 
Secretaria de Estado de Direi
tos Humanos, Dilson José de 
Oliveira, apresentou o Plano 
Mineiro de Atenção Integral à 
Pessoa Idosa, que está em fa
se de implantação. Dentre os 
pontos de destaque do plano, 
ele ressaltou a atenção com a 
vida sexual ativa dessas pes-
soas, tendo em vista que o uso 
de preservativos não faz parte 
da cultura de muitos deles. 
Perfil – Mirela Castro Santos 
Camargos, pesquisadora e 
professora de enfermagem 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), apre
sentou o Perfil da População 
Idosa do Estado, estudo que 
elaborou em 2014. Ela frisou 

Em Minas Gerais, vivem mais 
de dois milhões de idosos, de 
acordo com o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatís
tica (IBGE). O atendimento 
prestado e a criação de polí
ticas públicas específicas pa
ra esse importante segmen
to da população foi tema de 
audiência pública realizada 
ontem pela Comissão Extra
ordinária do Idoso. 

A superintendente de 
Políticas de Assistência Social 
da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social, Maíra da Cunha Pinto 
Colares, explicou o funciona
mento do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e 
de que forma ele atende aos 
idosos no Estado. “Atualmen
te, 299 unidades fazem parte 
do sistema, sendo apenas 
oito governamentais. Inves
tiremos, então, na abertura 
de 17 Centros de Referência 
Especializados de Assistência 
Social (Creas), para atender 
aos municípios de forma re
gionalizada, e criaremos um 
programa de apoio a essas 
entidades”, informou.

Maíra Colares também 
destacou que 40% da popu
lação idosa mineira vive com 
uma renda per capta de até 
um salário mínimo, sendo 
que aqueles que se encon
tram na situação de extrema 
pobreza contam com um be
nefício de prestação conti
nuada. “R$ 54 milhões estão 
sendo repassados aos muni
cípios para cofinanciar a po
lítica de assistência social nas 
cidades”, acrescentou.
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Aumento da criminalidade na região
assusta moradores de Caetanópolis

Blocos de Carnaval denunciam agressões

a real situação em que se en
contra a segurança em Cae
tanópolis e Paraopeba, espe
cialmente em relação à parte 
logística e de efetivo policial.

O deputado Douglas Me
lo (PMDB), por sua vez, pon
derou que os governos, ao 
não investir no aumento do 
efetivo das polícias, acabam 
privilegiando gastos futuros 
com os criminosos.

la (PRB) informou que será 
destinado por seu pai, depu
tado federal Lincoln Portela 
 (PRB-MG), R$ 1 milhão, por 
meio de emenda parlamen
tar, para a instalação do Pro
grama Educacional de Resis
tência às Drogas e à Violência 
(Proerd) em Caetanópolis.

Já o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) ressaltou a 
importância de se conhecer 

nalidade ao reduzido efetivo 
policial e à proximidade de 
Caetanópolis com a BR-040, 
usada como rota de fuga. 
Demanda – O prefeito de 
Caetanópolis, Evaldo Luiz 
Cardoso Silva, cobrou mais 
apoio do governo do Estado 
nos gastos com segurança 
no município. Atualmente, a 
prefeitura arca com R$70 mil 
por ano com o custeio das 
Polícias Civil e Militar. 

Autor do requerimento 
para a audiência, o deputa
do Anselmo José Domingos 
(PTC) se mostrou preocupado 
com o fato de Caetanópolis 
contar com apenas sete po
liciais, número que considera 
insuficiente.

O deputado João Leite 
(PSDB), ao mencionar a inse
gurança crescente da região, 
lembrou que os municípios 
são cortados por uma rodo
via federal e, nesse sentido, 
lamentou a ausência da Polí
cia Rodoviária Federal (PRF). 

O deputado Léo Porte

Com um efetivo composto 
por 43 policiais militares, a 
comarca de Paraopeba, que 
inclui também as cidades de 
Caetanópolis, Araçaí e Cordis
burgo (todas na Região Cen
tral), vem sofrendo com o au
mento da criminalidade. A si
tuação foi denunciada ontem 
por cidadãos e autoridades, 
durante audiência realizada 
em Caetanópolis pela Comis
são de Segurança Pública.

Um indicativo do cresci
mento da violência na região 
foi apresentado pela promo
tora Luciana Correia. Segun
do ela, o Ministério Público 
se manifesta em uma média 
de 400 processos criminais 
por mês na comarca, “um nú
mero exorbitante”.

De acordo com o subco
mandante do 25° Batalhão da 
Polícia Militar de Sete Lagoas, 
major Batista, furtos, roubos 
e homicídios constituem as 
principais ocorrências regis
tradas nesses municípios. Ele 
creditou o aumento da crimi

Clarissa Barçante 

A PM teria agido com truculência contra membros dos blocos em BH

Segundo ela, a polícia foi 
violenta com integrantes 
do bloco na estação de me
trô do bairro 1º de Maio. 
“A Companhia Brasileira de 
Transportes Urbanos  (CBTU) 
não se preparou para rece
ber os membros do bloco. 
Com isso, a PM interveio com 
agressividade”, salientou.

O vereador de Belo Hori
zonte Pedro Patrus ratificou 
as agressões por parte da PM 
e, assim como o deputado 
Cristiano Silveira, lamentou 
a ausência de representantes 
da corporação na audiência. 

A deputada Marília Cam
pos afirmou não ter presen
ciado nenhum ato que justi
ficasse qualquer intervenção 
violenta contra a população. 
Já o deputado Professor Nei
valdo (PT) defendeu a impor
tância dos blocos de rua e das 
manifestações populares.

da deputada Marília Campos, 
ambos do PT.

Na audiência, foram re
latadas supostas ocorrências 
de ações truculentas da PM 
contra membros dos blocos 
“da Bicicletinha” e “Tchanzi
nho Zona Norte”. A integrante 
do grupo “Muitas pela Cida
de que Queremos”, Morgana 
Rissinger, relatou que, quan
do o Bloco da Bicicletinha 
desfilava na região central da 
cidade, um dos seus mem
bros teria sido atropelado por 
uma viatura do Batalhão Ro
tam. Depois disso, essa pes
soa teria sido agredida e pre
sa. “As pessoas que tentavam 
protegê-la sofreram diversas 
agressões físicas”, explicou 
Morgana.
Metrô – Outro caso foi re
latado pela representante 
do bloco “Tchanzinho Zo
na Norte”, Laila Heringer. 

Polícia Militar (PM) a fo liões, 
durante o Carnaval deste 
ano, em Belo Horizonte. Os 
encaminhamentos foram fru
to de reunião conjunta rea
li zada ontem, a pedido do 
deputado Cristiano Silveira e 

Os parlamentares das Comis
sões de Direitos Humanos e 
de Participação Popular apro
varam uma série de pedidos 
de esclarecimentos a órgãos 
públicos sobre denúncias de 
agressões cometidas pela 

Parlamentares se mostraram preocupados com o baixo efetivo policial

Guilherme Bergamini 
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Governo não estabelece prazo para 
reabertura de hospital de Belo Oriente

Comissão homenageia artista plástico
Willian Dias

Fernando Pacheco, junto 
com sua família, agradeceu 
aos deputados, aos amigos e 
às personalidades presentes 
pelo reconhecimento, dizen-
do que aquele momento es-
pecial o iria acompanhar pelo 
resto da vida. “Podemos voar 
com os dois pés no chão. Es-
ses são os voos que o painel 
propõe. Precisamos saber so-
nhar”, destacou. “A função da 
arte é proporcionar sonhos e 
fantasias”, complementou. 

O diploma será emoldu-
rado e ficará exposto no Cen-
tro de Arte Fernando Pache-
co, na Pampulha.

O artista plástico Fernando 
Pacheco recebeu ontem, na 
Comissão de Cultura, diplo-
ma de votos de congratula-
ção pelos 10 anos do painel 
permanente Voar, exposto 
no Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins 
(RMBH). 

O diploma foi entregue 
pela deputada Ione Pinheiro 
(DEM), autora do requeri-
mento, que disse estar cada 
vez mais encantada com o 
trabalho de Fernando. “É 
uma honra estar aqui hoje, 
fazendo parte dessa homena-
gem”, afirmou.

Pollyanna Maliniak

Deputados destacaram a necessidade de reativação da unidade

Reforçando as palavras 
da gestora Ana Coutinho, o 
superintendente regional de 
Saúde de Coronel Fabriciano, 
Wagner Rodrigues Barbalho, 
destacou que o Governo de 
Minas está trabalhando na 
reconstrução da rede de hos
pitais do Vale do Aço. 
Necessidade – Vários parla
mentares pediram que o go
verno acelere os estudos pa
ra a reativação do hospital de 
Belo Oriente. A deputada Ro
sângela Reis (PV) acrescentou 
que o atendimento no novo 
hospital deverá ser de qua
lidade e em boas condições. 
Já Celise Laviola (PMDB) de
fendeu a luta da população 
em prol do hospital. “Nossa 
região precisa muito dessa 
unidade”, disse.

O deputado Arlen Santia
go (PTB) avaliou que a ausên
cia de atendimento em Belo 
Oriente acaba aumentando 
o sofrimento das pessoas do 
Vale do Aço. “O que ocorre é 
que, se o cidadão não é aten
dido em Belo Oriente, tem 
que ir para Ipatinga. Muitas 
vezes, nem nessa cidade con
segue uma vaga”, comentou.

O deputado Carlos Pimen
ta (PDT) parabenizou a comuni
dade local por vir à ALMG apre
sentar suas reivindicações.

fundação, o Governo de Mi
nas e a prefeitura.

O prefeito de Belo Orien
te, Pietro Chaves Filho, com
prometeu-se a investir na 
unidade o mesmo percentual 
sobre o orçamento municipal 
que investem os municípios 
de Coronel Fabriciano e Timó
teo. “A reabertura do estabe
lecimento não é um sonho só 
do prefeito e dos vereadores, 
mas de toda a população da 
região”, ressaltou. Segundo 
o prefeito, o município conta 
com mão de obra qualificada 
para trabalhar no hospital.
Visita – Questionada pelo 
deputado Doutor Jean Frei
re (PT) sobre a data da visita 
do governo a Belo Oriente e 
o prazo para reabertura do 
hospital, a superintendente 
de Redes de Atenção à Saúde 
(SES), Ana Augusta Pires Cou
tinho, informou que, ainda 
no mês de abril, realizará a 
visita, com o objetivo de veri
ficar as pendências que ainda 
impedem o funcionamento 
do hospital. Com a vistoria, 
disse, também se pretende 
definir o melhor perfil para a 
instituição. 

Em relação ao prazo para 
a reinauguração da unidade, 
ela informou que ainda não 
é possível precisar uma data. 

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), que soli
citou a reunião, lembrou que, 
desde o ano passado, tem fei
to contatos com a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) para 
tentar solucionar o problema. 
Para Celinho, a reabertura da 
unidade ajudaria a minimizar 
o déficit de 400 leitos hospi
talares na região e aliviar o 
sofrimento da população. Ele 
lembrou que foi celebrado 
um convênio em 2015 com a 
Fundação Francisco Xavier, de 
forma que essa entidade fi
lantrópica possa ser a gestora 
do hospital de Belo Oriente. O 
custeio seria dividido entre a 

Autoridades e lideranças de 
Belo Oriente (Vale do Rio Do
ce) e da região reivindicaram 
ao governo do Estado a rea
bertura do Hospital Jaques 
Gonçalves Pereira, situado no 
distrito de Cachoeira Escura. 
Mesmo entendendo a ansie
dade da população quanto 
à urgência no atendimento, 
representantes do Executivo 
confirmaram o interesse do 
governo em reativar a unida
de, mas não precisaram uma 
data para que a medida se 
concretize. O assunto foi de
batido em audiência pública 
da Comissão de Saúde, na 
tarde de ontem.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto Mano Down, de Belo 
Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões da GPI)
10 horas

• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Agropecuária (Belo 
Horizonte) – visita à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, para levar ao secretário informações recebidas du
rante audiência pública conjunta promovida por essas comissões em 
fevereiro

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar proposi

ções da comissão
15 horas

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

• Comissão de Saúde (São Paulo) – visita à Associação Diabetes Juvenil de São 
Paulo, para conhecer o seu trabalho. Requerimento: deputado Antonio Jorge

16h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, o período de ditadura militar no Brasil e seus efeitos na 
sociedade. Requerimento: deputados Cristiano Silveira, Rogério Correia 
e Professor Neivaldo

18 horas
• Comissões de Administração Pública e de Meio Ambiente (Plenarinho 

IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.174/16 (1º turno), do governa
dor, que adequa as estruturas orgânicas básicas das entidades do Sisema 
ao modelo de organização administrativa do Estado

ORDEM DO DIA
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 parágrafo 
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 inconstitucionali
dade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 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 re
troativa 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 Complementar 
100, de 2007. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Ativismo Político, com Helcimara Telles
 1h Panorama – Pessoas desaparecidas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (24/2) – Criação de regiões de saúde 

interestaduais em áreas próximas às divisas de MG com outros 
estados

 3h50 Pensando em Minas – Reforma Política e Sistema Partidário, 
com Rafael Câmara e Rodolfo Viana

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4 (Transporte Não 
Motorizado)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O novo feminismo 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate – Violência contra as mulheres
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4 (Transporte Não 
Motorizado)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

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

Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – O novo feminismo 
 20h Geração – Quarteirão do Soul 
 20h30 Propaganda Política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Narrativas – Na lei ou na marra: 1964, um combate antes do Golpe
 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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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 
(editor-geral)
 

Revisão: Sinval Rocha
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.
• 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.


