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Reajuste para servidores da educação
é aprovado pelo Plenário em 1º turno

O Plenário aprovou em 1º tur-
no, ontem, o Projeto de Lei (PL) 
3.396/16, do governador, que 
reajusta em 11,36% o salário 
dos servidores da educação, 
de forma retroativa a 1º de ja-
neiro de 2016. A proposição foi 
aprovada com a emenda nº 1, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que adapta o tex-
to à técnica legislativa. Com 
isso, o projeto retorna agora 
à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, para 
análise em 2º turno. 

O aumento proposto tem 
o objetivo de honrar o com-
promisso assumido pelo go-
verno com os trabalhadores da 
área, por meio da concessão 
de reajuste conforme o índice 
de correção do valor do piso 
salarial nacional do magistério, 
divulgado anualmente pelo 
Ministério da Educação. 

A Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag) informou que o pro-
jeto terá o impacto financeiro 
de R$ 1,35 bilhão (em 2016), 
R$ 131 milhões (em 2017),  
R$ 94 milhões (em 2018) e de 
R$ 16 milhões (em 2019).  
Lei 100 – Também foram apro-
vadas, em 1º turno, duas pro-
posições que beneficiam os 
servidores demitidos em razão 
da declaração de inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. O PL 3.230/16, 
do governador, garante assis-

tência médica e odontológica 
a ser prestada pelo Instituto 
de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais (Ip-
semg) a esses servidores. Ele 
passou na forma do substitu-
tivo nº 2, da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO). O novo texto 
insere prazos e condições pa-
ra a adesão ao Ipsemg. 

Já o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 50/16, tam-
bém do governador, assegura 

a continuidade do afasta-
mento aos servidores que 
estavam licenciados de suas 
funções para tratamento de 
saúde, à época em que a Lei 
100 foi considerada incons-
titucional. A proposição foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
com a emenda nº 1, da Comis-
são de Administração Pública.

O substitutivo concede 
novo prazo para a apresenta-

ção do atestado aos servido-
res que, embora nomeados 
em concurso anterior à data 
de publicação da futura lei, 
tenham sido reprovados na 
perícia médica.

A emenda suprime pa-
rágrafo que diz que a licença 
para tratamento de saúde se-
rá convertida em aposenta-
doria por invalidez, se assim 
opinar junta médica, uma vez 
que outro dispositivo já con-
templa o assunto.

Parlamentar oficializa retorno à ALMG
Durante a Reunião Ordinária, 
o Plenário recebeu a comuni-
cação de mudança da filiação 
e do retorno do deputado 
Mário Henrique Caixa ao Par-
lamento mineiro.

O deputado, que estava 
afastado da Assembleia para 
exercer o cargo de secretário 
de Estado de Turismo, deixou 

o PCdoB e ingressou no PV. 
Na secretaria, foi substituído 
pelo também deputado Ricar-
do Faria (PCdoB). Com a troca 
de cadeiras entre Mário Hen-
rique Caixa e Ricardo Faria, 
o suplente Geraldo Pimenta 
(PCdoB) continua na ALMG.

Também foi recebida a 
Mensagem 124/16, do go-

vernador, que encaminha 
o balanço geral do Estado 
de Minas Gerais relativo ao 
exercício financeiro encer-
rado em 31 de dezembro de 
2015. O presidente determi-
nou o encaminhamento do 
balanço para a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO).

Por fim, foi recebido, 
ainda, o Ofício 6/16, do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-MG), que encaminha a 
prestação de contas do ór-
gão, referente ao exercício de 
2015. A matéria também foi 
distribuída à FFO. 
Leia mais sobre o Plenário na 
página 2

Também foram aprovadas duas proposições relativas aos servidores afetados pela Lei 100

Pollyanna Maliniak 
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Veto do governador Fernando Pimentel
é rejeitado parcialmente pelos deputados
Continuação da capa
Na Reunião Ordinária de on-
tem, o Plenário rejeitou par-
cialmente o Veto Total à Propo-
sição de Lei 22.827, que proíbe 
a entrega de obra pública in-
completa ou que não esteja 
em condições de atender a po-
pulação. Com a rejeição parcial 
pelo Plenário, o texto se tor-
nará lei, com exceção de dois 
trechos, que permanecem ve-
tados e serão eliminados.

Os deputados concorda-
ram com o governador ape-
nas em relação à inadequa-
ção do artigo 2° da proposi-
ção, que define o que é obra 
pública incompleta, e do inci-
so III do artigo 3°, segundo o 
qual a falta de equipamentos 
é razão para considerar-se 
que a obra não atende aos 
fins a que se destina.
PMDI – Foi mantido o Veto 
Parcial à Proposição de Lei 
22.898, que atualiza o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI). Os disposi-
tivos vetados pelo governador 
tratam de alterações pontuais 
nos eixos de desenvolvimento 
propostos para o Estado. 
Sisema – O Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 22.901 também 
foi mantido. Fernando Pimen-
tel rejeitou a criação de novas 
diretorias para órgãos que in-

COMISSÕES

tegram o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (Sisema), uma vez que 
só o Executivo tem autoridade 
para propor tal medida.

As mesmas diretorias que 
seriam instituídas pela proposição 
são criadas pelo PL 3.174/16, 
do governador, que foi apro-
vado em 1° turno pelo Plená-
rio, depois de, mais cedo, re-
ceber pareceres favoráveis das 
Comissões de Administração 
Pública e de Meio Ambiente.

O projeto insere uma dire-
toria na Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (Feam), duas 
diretorias no Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) e mais duas 
no Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam). 
Efetivo militar – Foi mantido 
ainda o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 22.932, a qual fi-
xa os efetivos da Política Mi-
litar e do Corpo de Bombei-
ros do Estado para o ano de 
2016. O governador vetou a 

determinação de que os co-
mandantes das corporações 
deverão promover o soldado 
de primeira classe com oito 
anos de serviço à graduação 
de cabo, independentemen-
te de vaga e frequência de 
curso específico. 
Imóvel – O Veto Total à Propo-
sição de Lei 22.893, que auto-
riza a doação de parte de um 
terreno da Codemig ao mu-
nicípio de Arcos, foi o último 
mantido pelos deputados. 

Apaes do Triângulo serão tema de reunião
A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Defici-
ência aprovou ontem requeri-
mento para a realização de uma 
audiência pública para debater 
as dificuldades das Associa-
ções de Paes e Amigos dos 
Excepcionais (Apaes) da região 
do Triângulo Mineiro. O re-
querimento foi assinado pelos 
deputados Arnaldo Silva (PR) e 
Elismar Prado (sem partido). 

Na Comissão de Esporte, 
Lazer e Juventude, foi apro-
vada solicitação do deputa-

do Roberto Andrade (PSB) 
para que seja debatido, em 
audiência, o Projeto de Lei 
(PL) 704/15, de sua autoria, 
que proíbe a realização de 
eventos open bar no Estado. 
Segundo o parlamentar, esse 
tipo de evento é uma afron-
ta ao Código de Defesa do 
Consumidor, porque institui a 
chamada “venda casada”.
Segurança – Entre os reque-
rimentos aprovados na Co-
missão de Administração Pú-
blica, estão a requisição do 

deputado Sargento Rodrigues 
(PDT) de uma discussão sobre 
as melhorias nos critérios de 
promoção de praças e oficiais 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros, assim como a 
organização de uma reunião 
sobre a falta de delegados 
na delegacia do Barreiro, em 
Belo Horizonte, a pedido do 
deputado Cabo Júlio (PMDB).

As condições de funcio-
namento do depósito de veí-
culos da Polícia Civil instalado 
no bairro Gameleira, também 

na Capital, fundamentaram 
requerimento de audiência 
pública do deputado Fred 
Costa (PEN) aprovado na Co-
missão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização.     
Pampulha – Já o deputado 
Paulo Lamac (Rede) recebeu 
autorização da Comissão de 
Cultura para debater, em 
audiência pública, o proces-
so de reconhecimento do 
conjunto arquitetônico da 
Pampulha como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. 

 Pollyanna Maliniak 

 Outros quatro vetos propostos pelo governador foram mantidos pelos parlamentares
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Especialistas defendem uma visão
plural no atendimento a dependentes

Especialistas ouvidos ontem 
pela Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas de-
fenderam a pluralidade no 
atendimento a dependentes 
químicos, com o trabalho 
em rede e a participação 
da sociedade e de setores 

distintos do poder público. 
A audiência reuniu repre-
sentantes de comunidades 
terapêuticas, de conselhos 
de saúde e de política sobre 
drogas, da Polícia Militar e 
de outros serviços públicos 
de Belo Horizonte e do inte-
rior de Minas.

“Vamos dar voz a todas 
as abordagens que tragam 
auxílio na questão da depen-
dência química”, afirmou o 
autor do requerimento para 
a audiência, deputado Antô-
nio Jorge (PPS). Segundo ele, 
a comissão fará uma série de 
encontros justamente para 

dar espaço a essa pluralida-
de na agenda das discussões 
sobre as drogas. Para o de-
putado, o momento é de em-
pobrecimento desse debate, 
diante da postura ideológica 
do Estado e do “assédio” às 
comunidades terapêuticas, 
que passam por dificuldades.

Na sua opinião, muitas 
vezes a sociedade faz mais do 
que o governo, sobretudo em 
ações que exigem abnegação. 
“A visão tem que ser plural”, 
insistiu, afirmando que as co-
munidades trabalham a es-
piritualidade, mas não vincu-
lada a uma ou outra religião, 
conforme consta em vários 
relatórios de fiscalização.

A presidente do Conse-
lho Municipal de Políticas 
sobre Drogas de Belo Hori-
zonte, Soraya Romina, refor-
çou a necessidade de uma 
abordagem mais ampla nes-
sa área. Soraya contou que, 
na recente recomposição do 
conselho, 12 entidades se 
inscreveram para sete vagas, 
e os conselheiros entende-
ram que todas eram essen-
ciais à discussão.

Técnicos compartilham experiências 
Isabel Mendes da Silva, técnica 
de Referência da Saúde Men-
tal de Janaúba, apresentou o 
serviço da cidade, segundo ela, 
referência na região. Além de 
uma Unidade de Acolhimen-
to Infanto Juvenil (UAI) e do 
Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps), o município conta 
com outros mecanismos, co-
mo o consultório de rua. Po-
rém, toda a rede passa por 
dificuldades, em função da 
falta de financiamento. “O 
Caps é mantido com recur-
sos próprios”, exemplificou. 

A experiência do Centro de 
Referência em Saúde Mental 
Álcool e Drogas (Cersam AD) 
do Barreiro, em Belo Hori-
zonte, foi apresentada pela 
gerente da unidade, Kelly 
Patrícia Lima. Assim como o 

acolhimento de demandas 
espontâneas, o local recebe 
encaminhamentos de unida-
des de saúde e tem serviços 
de internação e tratamento 
ambulatorial. 

Segundo Kelly, o trabalho 
no âmbito das drogas requer 
uma atuação em rede, envol-
vendo não apenas a saúde, 
mas a educação, a assistência 
social e a segurança pública. 

A atuação da Polícia Mi-
litar no Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas 
(Proed) foi citada pelo te-
nente Alberto Nery Rocha. 
O trabalho se baseia em ele-
var a autoestima da criança 
e dar a ela condições para 
dizer não às drogas. Três mi-
lhões de crianças já foram 
atendidas no Estado.

Diálogo – Dependente quí-
mico em recuperação, Jean 
Carlo hoje coordena a co-
munidade terapêutica Viva 
Livre, no município de Je-
quitinhonha. Ele relatou ter 
dificuldades para manter a 
instituição. De acordo com 
Jean, várias entidades amea-
çam se transformar em clíni-
cas particulares, diante das 
dificuldades e do atraso dos 
repasses de financiamentos. 
No seu entendimento, se faz 
necessário um marco legal 
para as comunidades, que 
enfrentam problema tam-
bém no relacionamento com 
a rede pública.

Antônio Jorge ponde-
rou, porém, que a questão 
do marco legal deveria es-
tar superada, já que há re-

gulamentos para o setor. O 
que dificulta a relação, no 
seu entendimento, é o pre-
conceito e a falta de enten-
dimento. 

Para o deputado, trata-
-se de propostas diferentes, 
que vão continuar existindo. 
“A comunidade terapêutica é 
um dispositivo social. A área 
da saúde tem que assumir a 
fiscalização, garantindo uma 
porta de entrada pública pa-
ra o serviço”, concluiu.
Investimento – Arnor Trin-
dade, coordenador de Saú-
de Mental de Belo Horizon-
te, ponderou que, no último 
governo, as comunidades 
receberam mais recursos 
que os próprios dispositivos 
do serviço público de saúde 
no Estado. 

 Sarah Torres 

 O objetivo da comissão é dar voz às diferentes abordagens no tratamento da dependência química
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Autoridades de Itamarandiba solicitam o
aumento do efetivo policial no município
Aumentar o efetivo policial 
em Itamarandiba (Vale do 
Jequitinhonha), transferir a 
gestão da cadeia pública da 
cidade para a Subsecretaria 
de Administração Prisional 
(Suapi) e transformar o pelo-
tão da Polícia Militar do mu-
nicípio em companhia inde-
pendente. Essas foram algu-
mas das demandas feitas por 
autoridades locais ontem, 
durante audiência da Comis-
são de Segurança Pública. 

O prefeito de Itamaran-
diba, Erildo do Espirito Santo 
Gomes, salientou que, ape-
sar de há mais de dez anos 
o aumento da criminalidade 
ser debatido na cidade, com 
o passar do tempo a violên-
cia foi aumentando. Ele in-
formou que os comerciantes 
estão apreensivos com a situ-
ação. “Assalto à mão armada 
virou rotina”, acrescentou.

Segundo o prefeito, a ex-
tensão do município, que tem 
3 mil quilômetros quadrados 
de área, faz com que ele me-
reça uma atenção especial em 
relação à criminalidade. Além 
das medidas citadas para o 
combate à violência, ele res-
saltou a relevância de se alte-
rar o plantão regionalizado da 
região para Itamarandiba. 

Os policiais da cidade 
precisam se deslocar para Ca-
pelinha, onde há esse plan-
tão. Os dois municípios são 
ligados por cerca de 50 quilô-
metros de estrada de terra, o 
que dificulta o trabalho.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Itamaran-
diba, Eduardo César Moreira, 
a cadeia pública no município 
precisa de uma reforma. Mo-
reira também questionou a 
falta de efetivo das polícias 
na cidade e pediu a instala-
ção de mais uma vara judicial.
Ações específicas – O co-
mandante da 14ª Região da 
Polícia Militar, coronel Elton 
Romualdo de Araújo, reco-
nheceu que Itamarandiba é 
uma das cidades da região 
que inspira mais cuidados. 
Ele enfatizou que a crimina-
lidade no município envolve, 

sobretudo, menores de ida-
de. Romualdo garantiu que 
operações específicas serão 
feitas na cidade.

Sobre a demanda da ele-
vação do pelotão da cidade 
à companhia, ele explicou 
que é um processo adminis-
trativo e operacional e que 
a reivindicação está sendo 
analisada. O coronel infor-
mou ainda que, atualmente, 
há 19 policiais militares no 
município e que há a previ-
são da chegada de mais um.

De acordo com o dele-
gado regional de Polícia Civil 
de Capelinha, Thiago Rocha 

Ferreira, Itamarandiba sofre 
com índices diferenciados de 
criminalidade. Ele citou co-
mo exemplo os registros de 
roubo consumado, os mais 
comuns na cidade, que foram  
57 em 2015. “Realmente, é 
uma situação preocupante”, 
afirmou. 

Ainda de acordo com o 
delegado, a cadeia da cidade é 
muito frágil. “Hoje, ela é admi-
nistrada pela Polícia Civil com 
o apoio da Militar. Transferi-
-la para a Suapi já ajudaria na 
questão do efetivo. Os policiais 
poderiam se dedicar a outras 
atividades”, complementou.

Reivindicações apresentadas recebem apoio
Parlamentares presentes à 
reunião defenderam as de-
mandas dos participantes. 
Nesse sentido, foram aprova-
dos diversos requerimentos 
com pedidos de providências 
em relação às reivindicações 
apresentadas. 

Segundo o deputado 
Wander Borges (PSB), que 
requereu a audiência, o au-
mento da criminalidade não 
ocorre apenas em Itamaran-

diba. Ele enfatizou que há 
uma sensação de impotência 
na sociedade na busca por 
uma solução para os proble-
mas na área de segurança 
pública. “A população carce-
rária já chega a mais de 700 
mil pessoas. Vamos projetar 
essas cidades para daqui a 10 
anos. Ninguém sabe o que 
vai acontecer”, afirmou.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) reforçou que, 

em função do plantão regio-
nalizado, as viaturas saem de 
Itamarandiba para deixar pre-
sos em Capelinha, o que faz 
com que o município fique 
desguarnecido. “O policia-
mento é retirado e Itamaran-
diba fica entregue à própria 
sorte”, disse.

O deputado João Leite 
(PSDB) salientou que a busca 
por melhorias na segurança 
pública é um direito funda-

mental. Já o deputado Arlen 
Santiago (PTB) destacou que 
a situação em Itamarandiba 
é complicada. Ele criticou a 
falta de recursos para a área 
da segurança pública e o go-
verno do Estado.

Já o deputado Doutor 
Jean Freire (PT), por sua 
vez, ressaltou que o Vale 
do Jequitinhonha é histori-
camente preterido pelo po-
der público. 

A criminalidade em Itamarandiba foi tema de debate na Comissão de Segurança Pública

Guilherme Dardanhan
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Assembleia homenageia os 50 anos do
PMDB, em Reunião Especial de Plenário

Parlamentares federais, esta-
duais e municipais, secretários 
de Estado, prefeitos, represen-
tantes de diretórios e militan-
tes da legenda participaram, 
na última segunda-feira (4), de 
Reunião Especial realizada no 
Plenário para comemorar os 
50 anos do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro 
(PMDB). Durante a cerimônia, 
conduzida pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), foi entregue 
placa comemorativa ao vice-
-governador e presidente do 
partido em Minas, Antônio An-
drade. A trajetória da legenda 
a favor da redemocratização 
do País e seu papel na atual cri-
se política e econômica foram 
destacados na solenidade.

Autor do requerimento 
da homenagem, o deputado 
João Alberto (PMDB) afirmou 
em várias passagens de seu 
pronunciamento ser a demo-
cracia que fortalece as institui-
ções e que o Parlamento deve 
ser a primeira casa a dar res-
postas aos questionamentos 
que surgem neste momento 
de manifestações públicas 
realizadas no Brasil. “A classe 

política deve fazer um mea 
culpa e entender este mo-
mento, para promover mu-
danças e o aperfeiçoamento 
da gestão pública”, frisou.

No PMDB há 20 anos, 
João Alberto destacou diver-
sos momentos relacionados 
à história do partido, como o 
engajamento da legenda no 
movimento Diretas Já, tendo à 
frente Ulysses Guimarães, Tan-
credo Neves e Teotônio Vilela. 
Pluralismo – Em seu discurso 
de agradecimento, o vice- 
-governador e presidente da 
legenda em Minas destacou 

a origem do partido como Mo-
vimento Democrático Brasileiro 
(MDB)  e sua resistência contra 
a ditadura militar. Antônio An-
drade também ressaltou o res-
peito ao pluralismo, na sua opi-
nião, uma das maiores virtudes 
do PMDB, lembrando que o 
partido sempre respeitou as 
demais organizações políticas. 

O dirigente da legenda 
enfatizou, ainda, que mais 
de 150 prefeitos e quase mil 
vereadores em Minas foram 
eleitos pelo PMDB e que o 
partido tem diretórios espa-
lhados por todo o Estado. 

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB) também partici-
pou da homenagem.
Livros – Após a solenidade no 
Plenário, foram lançados três 
livros sobre personagens histó-
ricos do PMDB: Um médico nos 
bastidores da política: a histó-
ria recontada, autobiografia do 
ex-deputado Armando Costa; 
Constituição de 1988: a semente 
da liberdade e da cidadania, de 
autoria do jornalista e professor 
Itamar Oliveira; e Conegundes: 
operário da liberdade e da cida-
dania, também de Itamar Olivei-
ra, em parceria com Bianca Alves.

ICMS
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) informou que a 
oposição apresentou o Proje-
to de Resolução 31/15, o qual 
tem como primeiro signatário 
o deputado João Leite (PSDB), 
que pretende sustar o Decre-
to 46.859/15, de autoria do 
governador, que provocou o 
aumento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de diversos 
produtos no Estado. Segundo 
o deputado, enquanto a taxa 
cobrada em São Paulo sobre a 
pasta de dente é de 12%, o va-
lor em Minas é de 27%. Boni-
fácio Mourão disse ainda que 
1.144 empresas já fecharam 
as portas no Estado, demitin-
do 9 mil trabalhadores, e que 

o decreto agrava o problema. 
“As empresas mineiras estão 
fechando por não terem con-
dições de disputar com outros 
entes da federação”, afirmou. 
Em aparte, o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) disse que 
o decreto do governador foi 
um ato de abuso e desrespei-
to, que está trazendo prejuízo 
para Minas Gerais.

Deslizamento
Um deslizamento de terra no 
bairro dos Araújos, na cidade 
de Bom Repouso (Sul de Mi-
nas), na última terça-feira (29), 
foi o assunto tratado pelo de-
putado Ulysses Gomes (PT) 
em seu pronunciamento. “É 
impressionante a quantidade 
de lama que desceu da cabe-
ceira do morro, afetando casas, 

terrenos e a estrada LMG-884, 
que foi interditada”, afirmou. O 
deputado disse que o acidente 
foi de grandes proporções e 
que serão tomadas medidas 
para minimizar o sofrimento 
da população. De acordo com 
o parlamentar, houve danos ao 
meio ambiente e às residên-
cias. Ulysses Gomes disse que, 
de acordo com os técnicos da 

Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, uma reação quí-
mica no solo provocou o des-
lizamento. O deputado apre-
sentou à Comissão do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável um requerimento 
de audiência pública para de-
bater o acidente. Em aparte, 
Dalmo Ribeiro Silva manifestou 
preocupação com o desastre.

 A trajetória do partido e seu papel na redemocratização do País foram lembrados na solenidade

 Willian Dias 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Franciscano Regina Pacis, 
de Sete Lagoas

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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 
sobre três proposições, entre as quais o PL 3.230 (2º turno), do governa-
dor, que garante aos servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos serviços do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 
3.396/16 (2º turno), do governador, que concede reajuste aos servido-
res da educação, de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – debater, com a presença 
de convidados, o programa de recuperação de nascentes e de revita-
lização de rios e córregos das cidades que tem concessão da Copasa. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 37 proposições, entre as quais o PLC 18/15 (1º turno), do 
deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei Orgânica da Polícia Civil, a 
fim de incluir dispositivo que estabelece prazo prescricional para a apli-
cação de penalidades disciplinares na corporação

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões 2 da GPI)
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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 
sobre três proposições, entre as quais o PLC 50/16 (2º turno), do governa-
dor, o qual garante aos servidores efetivados pela Lei Complementar 100, de 
2007, que se encontravam afastados para tratamento de saúde à época em 
que foram desligados do Estado, a continuidade da licença médica

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
15h30

• Reunião preparatória do ciclo de debates Construção Civil (Sala de 
Reuniões 1 da GPI)

16 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 3.396 (2º turno), do governador, que 
concede reajuste aos servidores da educação, de forma retroativa a 1º 
de janeiro de 2016

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho I) – ouvir o arquiteto 

Marcelo Pinto Guimarães sobre as adaptações necessárias em ca-
sas onde habitam idosos para melhorar a vida e a segurança dessas 
pessoas. Requerimento: deputados Isauro Calais e Glaycon Franco e 
deputada Geisa Teixeira

17 horas
• Comissão de Trabalho (Raposos) – debater, com a presença de convidados, as 

condições e as relações de trabalho dos servidores públicos da prefeitura do 
município. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel (PCdoB)

19h30 
• Comissão de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – debater, com 

a presença de convidados, no Conjunto Residencial Dr. Waldemar 
Diniz Henriques, na Capital, a situação do conjunto. Requerimento: 
deputado Fred Costa

 0h Plenário (continuação) 
 3h Comissão Extraordinária das Barragens (23/2) – 

Investigações da polícia civil sobre o rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco

 4h40 Formação Política para Educadores – Avanços e possibilidades 
do processo de construção de uma escola democrática, com 
Paulo Henrique Queiroz e Leandra Oliveira

 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 3 
(Conheça os princípios orçamentários)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Como os brasileiros lidam com as regras?
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 3 
(Conheça os princípios orçamentários)

 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Como os brasileiros lidam com as regras?
 20h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães
 21h Assembleia Debate (reprise) – Violência contra as mulheres
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 437/15

Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito de 
reposição florestal. Votação em 1º turno

PL 921/15
Do deputado Braulio Braz. Institui o Polo de Piscicultura Ornamental. Dis-
cussão em 2º turno

PL 2.929/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Nova Serrana. Discussão em 2º turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de Diversifi-
cação Produtiva dos Municípios Mineradores. Discussão em 1º turno

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG) a doar imóvel que especifica. Discussão em 1º turno


