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O Plenário aprovou na ma-
nhã de ontem, em 2º turno, o 
Projeto de Lei (PL) 3.396/16, 
do governador, que reajus-
ta em 11,36% o salário dos 
servidores da educação, de 
forma retroativa a 1º de ja-
neiro de 2016. A proposição 
foi aprovada, por unanimi-
dade, na forma do vencido 
(texto aprovado com modifi-
cações em 1º turno), com a 
emenda nº 1, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. A emenda nº 2, 
apresentada pelo deputado 
Lafayette de Andrada (PSD), 
foi rejeitada.

A emenda nº 1 corrige, 
conforme sugestão encami-
nhada pelo governador, os 
valores da tabela de venci-
mento da carreira de analista 
de educação básica, previstos 
para vigorar a partir de junho 
de 2017, tendo em vista que 
eles estavam desatualizados. 

Segundo a Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag), o projeto 
terá um impacto financeiro 
de R$ 1,35 bilhão em 2016; 
R$ 131 milhões em 2017; 
R$ 94 milhões em 2018; e 
R$ 16 milhões em 2019. A al-
teração proposta pela emen-
da não acarretará em mais 
despesas para o Estado.
Compromisso – De acordo 
com o Executivo, a concessão 

de reajuste conforme o índice 
de correção do valor do piso 
salarial nacional do magis-
tério, divulgado anualmente 
pelo Ministério da Educação, 
tem por objetivo honrar com-
promisso assumido pelo go-
verno com a categoria. 
Emenda rejeitada – Durante 
a votação do projeto, os de-
putados rejeitaram emenda 
do deputado Lafayette de 

Andrada, que pretendia cor-
rigir distorção de benefícios 
entre diretores e vice-dire-
tores de escola. Segundo o 
parlamentar, atualmente ape-
nas os vice-diretores, quando 
deixam o cargo, incorporam à 
sua remuneração o que re-
cebiam na função. 

Os deputados da base 
do governo e o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 

Lopes (PMDB), alegaram que 
a emenda é justa, mas que 
não poderia ser aprovada, 
uma vez que apenas o Exe-
cutivo tem autorização para 
sugerir medidas que criam 
despesa para o Estado. Dessa 
forma, Adalclever Lopes infor-
mou que o governador enca-
minhará um projeto de lei pa-
ra corrigir essa diferença entre 
diretores e vice-diretores.

Deputados destacam importância do projeto
Durante a reunião, os depu-
tados ressaltaram a votação 
do projeto na ALMG. Para 
Adalclever Lopes, foi um 
dia de festa no Parlamento 
mineiro, que mostrou a uni-
dade dos parlamentares e o 
trabalho desenvolvido pe-
los sindicatos dos servidores 
da educação.

Os deputados Rogério 
Correia e Durval Ângelo, 
ambos do PT, destacaram a 
importância da proposição 
e o fato de ela resgatar um 
compromisso de campanha 
do governador com a Cen-
tral Única dos Trabalhado-
res (CUT) e o Sindicato Úni-
co dos Trabalhadores em 

Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE/MG).  

Em declaração de voto, 
os deputados Professor Nei-
valdo e Doutor Jean Freire, 
ambos do PT, assim como 
os deputados Iran Barbosa 
(PMDB) e João Leite (PSDB) 
parabenizaram a categoria 
pelo reajuste concedido.

“Hoje é um dia de resga-
te da dignidade dos trabalha-
dores da educação”, definiu o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT). Também registraram 
sua aprovação ao projeto os 
deputados Vanderlei Miranda 
(PMDB) e Felipe Attiê (PTB).
Leia mais sobre o Plenário 
na página 2

Guilherme Bergamini 

Parlamentares aprovaram, por unanimidade, aumento salarial de 11,36% para a educação

Plenário aprova em 2º turno reajuste 
salarial para servidores da educação
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Proposições garantem assistência a
trabalhadores atingidos pela Lei 100

Na Reunião Extraordinária 
de Plenário de ontem, foram 
aprovadas, por unanimidade,  
duas proposições do gover-
nador que beneficiam os ser-
vidores demitidos em razão 
da declaração de inconstitu-
cionalidade da Lei Comple-
mentar 100, de 2007. 

O PL 3.230/16, que garan-
te assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo 
Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Mi-

nas Gerais (Ipsemg) a esses ser-
vidores, foi aprovado na forma 
do substitutivo nº 1 ao vencido, 
com as emendas nºs 2 e 3.  A 
emenda nº 2 tem como primei-
ro signatário o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), enquanto 
a de nº 3 é do deputado Paulo 
Lamac (Rede).

O substitutivo nº 1 in-
sere um artigo no conteúdo 
do projeto. O novo disposi-
tivo determina que, ao ser-
vidor ocupante de função 

pública que deixou de inte-
grar o Quadro Unificado de 
Funções Públicas de Ativida-
des de Ciência e Tecnologia 
– previsto na Lei 10.324, de 
1990 – por se encontrar, na 
data de publicação da nor-
ma, fora de sua entidade de 
origem, é assegurado o di-
reito à inclusão no referido 
quadro. 

A emenda nº 2 efetiva o 
professor da Uemg que foi 
atingido pela Lei 100, mas 
que tenha sido avaliado por 
banca examinadora e apro-
vado em processo seletivo 
equivalente a concurso. Já a 
emenda nº 3, relativa às car-
reiras da educação básica, 
acrescenta que será considera-
da, em concurso público, a expe-
riência profissional do candidato 
em atividades correspondentes 
ao cargo e à área de atuação pa-
ra a qual se inscreveu.
Licença médica – O PLC 50/16, 
por sua vez, foi aprovado na 
forma do vencido em 1º turno, 
com as emendas de nºs 1 a 4, 
da Comissão de Administração 

Pública, e nº 7, apresentada 
em Plenário pelo deputado 
Gustavo Valadares (PSDB).

O projeto assegura a 
continuidade do afastamen-
to aos servidores licenciados 
de suas funções para trata-
mento de saúde à época em 
que a Lei 100 foi considerada 
inconstitucional. 

As emendas da Comis-
são de Administração Públi-
ca aperfeiçoam a proposi-
ção, ajustando sua redação 
à técnica legislativa e con-
sagrando os princípios da 
eficiência, da segurança ju-
rídica e da continuidade do 
serviço público.

A emenda nº 7 altera a 
redação do art. 2º do vencido, 
para esclarecer que o servidor 
desligado do Estado pela incons-
titucionalidade da Lei 100 e 
posteriormente nomeado, em 
virtude de concurso público 
do Executivo, poderá apresen-
tar atestado médico emitido 
por profissional de sua esco-
lha, como cumprimento de re-
quisito para sua posse. 

COMISSÕES

Sindicato de Raposos quer reconhecimento
Um impasse jurídico entre a 
prefeitura e o sindicato dos 
servidores de Raposos, além 
do não pagamento de bene-
fícios aos trabalhadores mu-
nicipais, motivaram audiência 
pública da Comissão de Traba-
lho, da Previdência e da Assis-
tência Social no município, na 
última quarta-feira (6). A pre-
feitura se recusa a reconhecer 
o sindicato como represen-
tante da categoria, e também 
foi acusada pelos participan-
tes da reunião de não garantir 
condições de trabalho.

Segundo o advogado do 
município, Luciano Magalhães, 
o Executivo aguarda decisão 
da Justiça para reconhecer 
ou não o Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de 
Raposos (Sindservip). A ação 

em andamento, porém, não 
se relaciona ao seu reconhe-
cimento legal. O assessor 
jurídico do sindicato, Robert 
Salles Roque, explicou que a 
demanda, um mandado de 
segurança, buscou exclusi-
vamente garantir a libera-
ção e o pagamento de di-
retores do sindicato, diante 
da iminente exoneração de 
seu presidente, Oquênes 
de Assis Viana.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), que solici-
tou a reunião, lembrou que a 
sindicalização é uma conquis-
ta democrática dos trabalha-
dores e criticou a prefeitura 
por querer transferir a res-
ponsabilidade para a Justiça. 

Durante a audiência, a 
prefeitura foi acusada de ir-

regularidades, entre as quais 
o descumprimento de deci-
sões da Justiça. A pauta de 
reivindicações dos servidores 
também foi apresentada por 
Celinho do Sinttrocel. Entre 

as demandas estão a revisão 
do plano de cargos e salá-
rios, o pagamento de valores 
atrasados e a recomposição 
de perdas inflacionárias em 
2014 e 2015.

A prefeitura questiona a legalidade do sindicato dos servidores

 Clarissa Barçante 

Guilherme Bergamini 

Dois projetos voltados aos servidores da Lei 100 foram aprovados
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Apesar de o agronegócio ser 
responsável por cerca de um 
terço do PIB mineiro, os re-
cursos destinados pelo gover-
no à agricultura representam 
apenas 0,61% do orçamento 
do Estado. É o que informou o 
secretário de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), João Cruz Reis Filho, 
durante audiência pública da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria realizada ontem.

Segundo o secretário, a 
pasta sofreu um contingen-
ciamento de R$ 6,3 milhões, 
embora tenha sido uma das 
menos atingidas pelas medi-
das do governo. “O orçamen-
to ainda nos permite cumprir 
razoavelmente o que nos pro-
pomos a fazer. No entanto, te-
mos dificuldades. Procuramos 
nos apoiar no Parlamento pa-
ra enfrentar todas elas, princi-
palmente as orçamentárias”, 
afirmou João Cruz Filho.

Nesse sentido, ele des-
tacou programas construí-
dos no âmbito do sistema 
da agricultura, lembrando 
que eles podem ser objeto 
de recursos provenientes 
de emendas parlamentares. 
Entre essas iniciativas estão 
o Programa 3A: Alimento, 
Água e Ambiente, que é ba-
seado na sustentabilidade; 
Além da Porteira, cuja ideia 
é ampliar a inserção compe-
titiva da agricultura mineira 
nos mercados; e Tecnocampo, 
que implementa políticas pú-

blicas voltadas à geração de 
renda, à inclusão social e à 
permanência da população 
no campo.

Sobre esse ponto, o se-
cretário citou a ação Gera-
ções no Campo. “O jovem 
precisa de um tratamento 
diferenciado. Ele continua no 
campo se tiver renda. Se for 
para passar dificuldade, ele 
vai preferir passar dificuldade 
na cidade”, explicou.

Outros programas abor-
dados por João Cruz Reis fo-
ram o Minas Pecuária, que 
almeja proporcionar aos pro-
dutores meios de se apropriar 
de tecnologias e estratégias 
de administração do sistema 
de produção, e o Certifica Mi-
nas Café, criado para ampliar 

a inserção competitiva da ca-
feicultura mineira nos merca-
dos nacional e internacional. 

Sobre o Projeto Jaíba, o 
maior de irrigação no Estado, 
o secretário salientou a qua-
lidade de sua estrutura, mas 
ponderou que ainda faltam 
coisas básicas, que poderiam 
ser resolvidas com o apoio 
dos parlamentares.

Após a apresentação de 
João Cruz Reis, os representan-
tes de cada um dos órgãos que 
compõem o sistema de agricul-
tura, pecuária e abastecimento 
do Estado fizeram explanações 
sobre os projetos e as ações de 
suas áreas de competência. 
Diálogo – O deputado Fabiano 
Tolentino (PPS), assim como o 
deputado Emidinho Madeira 

(PTdoB), agradeceu a presen-
ça dos membros da Seapa e 
enalteceu o trabalho da se-
cretaria, bem como a postura 
de dialogar e interagir com a 
ALMG. “Não tenho dúvida de 
que é a melhor secretaria des-
te governo”, asseverou.

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) também 
elogiou o trabalho do secre-
tário, o qual, segundo ele, 
é uma pessoa da área, tem 
conhecimento técnico e sa-
be ouvir. Da mesma forma, 
o deputado Nozinho (PDT) 
lembrou que, mesmo com 
dificuldades e recursos escas-
sos, a pasta tem mostrado re-
sultados. O deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) também 
participou da reunião.

Tarifa de água será tema de debate
A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contri-
buinte aprovou, ontem,  
requerimentos para a realiza-
ção de duas audiências pú-
blicas. O deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) preten-
de debater a possibilidade 
de um novo aumento da 

tarifa de água, consideran-
do anúncio feito em 2015, 
quando foi aprovado pe-
dido de revisão de cálculo 
apresentado pela Copasa 
à Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento 
de Água e Esgotamento do 
Estado (Arsae-MG).

Já os deputados Elismar 
Prado (sem partido), Roberto 
Andrade (PSB) e Noraldino 
Júnior (PSC) solicitaram que 
fosse agendada uma reunião 
sobre a limitação e o blo-
queio da transmissão de da-
dos em prestação de serviços 
de banda larga fixa e móvel 

de contratos antigos e novos. 
Na Comissão Extraordi-

nária de Proteção dos Ani-
mais, foi aprovada a realiza-
ção de audiência, a pedido 
do deputado Fred Costa 
(PEN), para que seja deba-
tido o abandono de animais 
em Patos de Minas.

Segundo o titular da Seapa, emendas parlamentares podem auxiliar na execução de programas

Clarissa Barçante 

Secretário apresenta a parlamentares
programas do governo para a agricultura
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Padronização das carteiras estudantis
pode acabar com máfia da meia-entrada

A padronização das carteiras 
estudantis no País, em decor-
rência da Lei Federal 12.933, 
de 2013, foi elogiada ontem 
por representantes estudan-
tis e empresariais, durante 
reunião organizada pela Co-
missão de Educação, Ciência e 
Tecnologia. A audiência aten-
deu a requerimento do depu-
tado Paulo Lamac (Rede).

A lei que padroniza as car-
teiras de identificação dos estu-
dantes no Brasil entrou em vi-
gor em 1º de dezembro do ano 
passado, restringindo a emissão 
do documento a algumas entida-
des, como a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e a União Brasi-
leira de Estudantes Secundaristas 
(Ubes). De acordo com a norma, 
estudantes, pessoas com defi-
ciência e idosos têm direito à 
meia-entrada e a um mínimo 
de 40% dos lugares em eventos 
artísticos, culturais e esportivos. 

Durante a reunião, repre-
sentantes da UNE e da Ubes 

elogiaram a nova legislação, 
argumentando que ela aca-
ba com a generalização da 
falsificação de carteiras estu-
dantis, uma vez que as regras 
antigas permitiam a qual-
quer entidade emitir esses 
documentos, inviabilizando 
qualquer comprovação de le-
gitimidade. O vice-presidente 
da UNE em Minas, Max Ziller, 
afirmou que a “máfia” das 
carteiras encareceu o preço 
dos ingressos culturais. 

Diretor do Sindicato das 
Empresas Exibidoras Cinema-
tográficas, Lúcio Otoni confir-
mou que as instituições foram 
obrigadas a elevar o preço dos 
ingressos para compensar a 
avalanche de carteiras de legi-
timidade duvidosa. 
Críticas – Alguns dos repre-
sentantes estudantis presen-
tes, no entanto, criticaram a 
nova lei. Integrante da Fede-
ração Nacional dos Estudan-
tes em Ensino Técnico (Fenet), 

Thaís Mátia condenou a res-
trição da meia-entrada a 40% 
das cadeiras disponíveis nos 
eventos culturais. “Quem vai 
controlar isso?”, indagou.

A tesoureira da Ubes, 
Stephannye Vilela, disse que 
a padronização instituída pe-
la nova legislação inclui nas 
carteiras dispositivos que 

confirmam sua legitimidade.
O deputado Paulo Lamac 

elogiou a nova legislação, mas 
ressaltou a importância da 
fiscalização, para que os estu-
dantes tenham de fato acesso 
aos bens culturais. O deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB) 
enalteceu o fortalecimento 
das entidades estudantis.

Ciclistas solicitam sigilo em cadastro

Embora elogiada por ciclistas, 
a criação de um cadastro de 
bicicletas no Estado para coi-
bir roubos levantou preocu-
pações em relação ao sigilo de 
informações e a um possível 
ônus que possa recair sobre 
os proprietários dos veículos. 
Prevista no Projeto de Lei (PL) 
3.256/16, a proposta do ca-

dastro foi discutida ontem, 
em audiência da Comissão 
de Esporte, a pedido do autor 
da proposição, deputado La-
fayette de Andrada (PSD).

Conforme o projeto, o 
cadastro, facultativo, deverá 
conter os dados da bicicleta 
que constam na nota fiscal de 
compra, nome, CPF, endere-

ço e informações de contato 
do proprietário, bem como 
cópia da nota fiscal. 

Thiago Drews Elias, re-
presentante da equipe de ci-
clismo Brou Aventuras, disse 
esperar que o cadastro não 
leve à criação de impostos 
sobre a bicicleta. Frederico 
Lanna Amaro, representante 
da Mountain Bike BH, tam-
bém apontou que a adesão 
a um cadastro como o pro-
posto dependerá da garan-
tia dada ao proprietário de 
que o registro não lhe trará 
nenhum prejuízo e de que 
as informações serão de uso 
restrito da polícia. 

Por outro lado, ciclistas, en-
tre os quais Thiago Elias, defen-
deram que a exigência da nota 
fiscal da bicicleta para o cadas-
tro seja melhor estudada. Isso 
porque seria comum entre ci-
clistas adquirir bicicletas de pes-
soas próximas, sem nenhum 
comprovante da negociação.

Segurança – O deputado La-
fayette de Andrada defendeu 
o uso reservado do cadastro 
pela polícia e lembrou que o 
projeto ainda pode ser apri-
morado. “Nem de longe o 
objetivo é uma futura tribu-
tação”, esclareceu.

O deputado Douglas Me-
lo (PMDB) frisou que o mais 
importante é criar mecanis-
mos para evitar a comercia-
lização e o desmanche de 
bicicletas roubadas. Para o 
deputado Fred Costa (PEN), 
o tema é polêmico, pois pode 
colocar em risco o proprie-
tário que não tenha como 
provar ser o dono do veículo, 
mas que agiu de boa-fé.

Representantes da po-
lícia presentes à reunião, 
como a major Flávia San-
tos, apoiaram a criação do 
cadastro. “Será uma ferra-
menta valiosa para uma res-
posta mais rápida aos ciclis-
tas”, opinou ela.

Willian Dias 

Lei federal restringiu a emissão do documento a algumas entidades

Flávia Bernardo

Cadastro proposto seria utilizado para coibir roubos
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para uma reflexão sobre a educação que se quer em Minas 
Gerais. Nossos convidados debatem as metas do Plano Estadual de Educação, entre as quais 
formar alunos mais humanos, melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais e ter 
uma escola ambientalmente sustentável. Participam do programa o presidente da Comissão 
de Educação da Assembleia, deputado Paulo Lamac (Rede), e os deputados Professor Neivaldo 
(PT), Bosco (PTdoB) e Léo Portela (PRB). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

PALESTRA
Confira a palestra Improbidade empresarial e improbidade administrativa, do Programa de 
Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública da Escola do Legislativo. O expositor 
é o professor Fábio Medina Osório, mestre em Direito Público e doutor em Direito Adminis-
trativo. O debatedor convidado é o deputado Arnaldo Silva, mestre e doutorando em Direito 
Público pela PUC Minas. A TV Assembleia gravou a palestra e a exibe neste sábado, às 22h30.

PANORAMA
Segundo o Ministério das Cidades, cada brasileiro produz, em média, um quilo de lixo por dia, 
o que dá um volume de 365 quilos de lixo por ano, por pessoa. Desse total, apenas sete quilos 
são reciclados. O Panorama apresenta alternativas para se gerar menos lixo e também discute 
sobre reciclagem, coleta seletiva e destinação correta de resíduos. Os convidados são o dire-
tor do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, Guilherme Fonseca, e o pesquisador 
Marcelo Souza, do Núcleo Alternativas de Produção, da UFMG. Domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo
 0h Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 1h Brasil Eleitor
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (24/2) – Nomeação de concursados da 

Secretaria de Saúde 
 5h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros 
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação
 8h30 Via Justiça – Agressão contra mulheres em Minas Gerais
 9h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (tarde de 5/4) 
 13h Resenha da Semana (inédito)
 13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Compacto da 

semana (Teleaulas de 1 a 5)
 16h Panorama – Como os brasileiros lidam com as regras?
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – O samba de Gustavo Maguá
 19h30 Zás – Grupo de Dança 1º Ato   
 20h Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 
 22h Segunda Musical – Eládio Pérez-Gonzalez e Celso Faria
 22h30 Palestra (inédito) – Improbidade empresarial e administrativa, 

com Fábio Medina Osório e deputado Arnaldo Silva  

* programação sujeita a alterações 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (noite de 5/4)
 1h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (tarde de 6/4)
 2h40 Comissão de Defesa do Consumidor (25/2) – Relatório de 

atividades de 2015 do Procon Assembleia
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal 
 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 – Grupo de Dança 1º Ato
 9h Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (16/3) – Debate 

sobre os danos ambientais e patrimoniais com a instalação de 
aterro sanitário em Divinópolis  

 12h30 Geração – O samba de Gustavo Maguá 
 13h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Eládio Pérez-Gonzalez e Celso Faria
 15h30 Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery 
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 19h Minas é Muitas – Varzelândia 
 19h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e a democracia, com 

Venício Artur de Lima  
 22h Panorama – Lixo e reciclagem
 22h30 Via Justiça – Agressão contra mulheres em Minas Gerais
 23h Brasil Eleitor
 23h30 Mundo Político

* programação sujeita a alterações 
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8 horas
• Comissão de Saúde (Cataguases) – debater, com a presença de convidados, 

a situação da saúde no município. Requerimento: deputado Arlen Santiago
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Paracatu)

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Rio da Lua, dirigido por Luis Hermidas

14 horas
• Comissão de Saúde (Viçosa) – debater, com a presença de convidados, a 

situação da saúde no município. Requerimento: deputado Arlen Santiago

 0h Plenário (continuação)
 2h10 Comissão de Segurança Pública (8/3) – Crimes relacionados a 

furto e roubo de veículos
 4h20 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5 

(Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Saúde dos rins
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (15/3) – Situação 

da Usiminas  
 11h30 Geração – Vida leve, com Leila Ferreira
 12h Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5 
(Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h10 Comissão de Participação Popular (22/3) – Impacto do 

fechamento de maternidade em Betim 
 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 – Saúde dos rins
 20h Segunda Musical – Eládio Pérez-Gonzalez e Celso Faria
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Agressão contra mulheres em Minas
 23h30 Zás (inédito) – Grupo de Dança 1º Ato

* programação sujeita a alterações 

Moradores de condomínio pedem apoio da 
ALMG em disputa judicial contra a PBH

Uma disputa sobre cinco ruas 
localizadas em um condomí-
nio do Bairro Santa Inês, em 
Belo Horizonte, mobilizou a 
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização na 
noite da última quarta-feira 
(6). Os proprietários do Con-
junto Residencial Dr. Walde-
mar Diniz Henriques acusam 
a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) de ter expropriado ile-
galmente 8,5 mil metros qua-
drados do condomínio, área 
correspondente às ruas tor-
nadas públicas e que valeria 
hoje cerca de R$ 12 milhões. 
Além disso, os moradores se 
queixam de multas aplicadas 
pelo município no valor total 
de R$ 11,3 milhões, cobrança 
que consideram indevida.

Autor do requerimento 
da audiência, o deputado 
Fred Costa (PEN) criticou a 
postura dúbia da PBH que, 

ao mesmo tempo que torna 
essas ruas públicas, se nega 
a prestar serviços como co-
leta de lixo ou a providen-
ciar o recapeamento das 
vias esburacadas. 

Fred Costa ressaltou que, 
em 1976, quando o condomí-
nio foi constituído, a prefeitu-
ra atestou que ele estava de 
acordo com todos os requisi-
tos legais. “Se houve alguma 
mudança posterior na lei, 
esta não pode retroagir seus 
efeitos em prejuízo dos cida-
dãos”, argumentou.
Multa – A alegação para as 
multas aplicadas pela prefei-
tura é de que algumas edifi-
cações do condomínio não 
estão em conformidade com 
as normas da Lei de Uso e 
Ocupação, que estabelece, 
por exemplo, um recuo míni-
mo entre os prédios e as vias 
públicas. Segundo o síndico 

Alexandre Ribeiro, as edifica-
ções consideradas irregulares 
existem há 36 anos. “A lei que 
fundamenta as multas é de 
1996. Ela não pode retroagir 
para considerar irregulares 
essas obras”, disse.

Toda a situação está ho-
je em disputa na Justiça. Em 

2013, houve a primeira deci-
são da 6ª Vara da Fazenda Pú-
blica Municipal. Parte da área 
em disputa foi considerada 
particular e parte foi consi-
derada pública. A prefeitura 
recorreu e a demanda está 
agora a cargo do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Proprietários reclamam da expropriação de uma área de 8.500m2

 Willian Dias 


