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PLs garantem revisão salarial a servidores
Redação final – Na mesma reu-
nião, foi aprovado o parecer 
de redação final de todas as 
proposições analisadas, assim 
como o do PL 3.230/16, do go-
vernador, que garante assistên-
cia médica e odontológica a ser 
prestada pelo Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais (Ipsemg) 
aos servidores que foram de-
mitidos em dezembro de 2015, 
em função da declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007. 
As matérias seguem, agora, pa-
ra sanção do governador.

te”, conforme solicitação das 
entidades de classe ao Tribu-
nal de Justiça.
ALMG – Também foi aprovado, 
em 2º turno, o PL 3.453/16, 
da Mesa da ALMG, que dis-
põe sobre a revisão anual dos 
vencimentos dos servidores 
da Assembleia. O reajuste foi 
aprovado na forma do ven-
cido, que corrigiu o índice de 
revisão de 9,5% para 9,39%. 
Esse percentual corresponde à 
inflação acumulada entre abril 
de 2015 e março de 2016, de 
acordo com o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA).

3.231/16, é de 6,28%. A re-
composição será dividida em 
duas etapas: 2% retroativos 
a 1º de janeiro deste ano, e 
4,2% a partir de 1º de maio. 
Os valores relativos aos me-
ses de maio a dezembro de 
2015 já foram quitados me-
diante a concessão de abono.

O projeto foi aprova-
do em 2º turno na forma do 
vencido (texto aprovado em 
1º turno com modificações). 
Entre as mudanças, a ementa 
da proposição passou a usar a 
expressão “revisão” dos ven-
cimentos no lugar de “reajus-

O Plenário também aprovou, 
em 2º turno, os PLs 3.195/16 e 
3.231/16, que tratam das revi-
sões dos vencimentos dos ser-
vidores do Ministério Público 
(MP) e do Tribunal de Justiça 
(TJ), respectivamente. 

Aprovado sem alterações 
em 1º turno, o PL 3.195/16 
propõe a revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos 
servidores do MP, mediante 
aplicação do índice de 5%, 
de forma retroativa a 1º de 
maio de 2015. Já a revisão 
salarial dos servidores do Po-
der Judiciário, contida no PL 

Plenário aprova em 2º turno projeto 
que insere estruturas no Sisema

Ricardo Barbosa 

Proposição, aprovada na Reunião Extraordinária, acrescenta diretorias na Feam, no IEF e no Igam

oposição tentaram inverter a 
pauta, para que a proposição 
fosse a última a ser votada. 
Do outro, os parlamentares 
da base do governo pediam 
o cumprimento do acordo de 
líderes para a votação. 

nar esse problema, Fernando 
Pimentel encaminhou o PL 
3.174/16 à Assembleia.

Antes da votação, a ma-
téria foi alvo de debates en-
tres os parlamentares. De 
um lado, os deputados da 

tramitação do PL 2.946/15, 
que deu origem à Lei 21.972. 
Entretanto, esses dispositivos 
foram vetados pelo governa-
dor, uma vez que só o Exe-
cutivo tem autoridade para 
propor tal medida. Para sa-

O Projeto de Lei (PL) 3.174/16, 
de autoria do governador, 
que ajusta as estruturas or-
gânicas básicas das entidades 
do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema) ao modelo de orga-
nização administrativa do Es-
tado, foi aprovado ontem, em 
2º turno, no Plenário. A pro-
posição,  que tramitava em 
regime de urgência, passou 
em sua forma original.  

Para cumprir seu obje-
tivo, o projeto altera a Lei 
21.972, de 2016, que trata do 
Sisema. A proposição insere 
a diretoria de Administração 
e Finanças entre as unidades 
administrativas da Fundação 
Estadual do Meio Ambien-
te (Feam); as diretorias de 
Controle, Monitoramento e 
Geotecnologia e de Adminis-
tração e Finanças, no Instituto 
Estadual de Florestas (IEF); e 
as diretorias de Operações e 
Eventos Críticos e de Adminis-
tração e Finanças, no âmbito 
do Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam).

Essas diretorias já ha-
viam sido criadas, por inicia-
tiva parlamentar, quando da 
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Comissão opina pela rejeição de  
emendas a projeto do Tribunal de Justiça

Proposições visam a proteger o consumidor

Compras com cartão de crédito foi um dos temas analisados pela CCJ

O projeto retorna agora ao Plenário, para análise de 1º turno

Pollyanna Maliniak

Guilherme Dardanhan

de sanção no caso de des-
cumprimento das obrigações 
criadas pela norma.

O PL 494/15, do depu-
tado Fred Costa (PEN), por 
sua vez, determina que, no 
Estado, na comercialização 
de bebidas com baixo teor 
nutricional e de alimentos 
com quantidades elevadas 
de açúcar, sódio e gordura 
saturada e trans, seja obriga-
tória a presença de informa-
ção clara sobre os perigos do 
consumo excessivo desses 
nutrientes. 

O substitutivo nº 1, apre-
sentado pelo relator, deputa-
do Luiz Humberto Carneiro, 
acrescenta essa recomen-
dação ao artigo 5º da Lei 
15.982, de 2006, que dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável. 

cadoria pode ser paga da for-
ma que melhor lhe convier.

Entre as proposições que 
também receberam parecer 
pela juridicidade da CCJ, es-
tão duas que estabelecem 
diretrizes para as informa-
ções presentes em rótulos de 
alimentos. O PL 1.604/15, de 
autoria do deputado Léo Por-
tela (PRB), torna obrigatória 
a indicação expressa sobre o 
uso de agrotóxicos nos pro-
dutos alimentares comercia-
lizados no Estado. 

O relator, deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
apresentou o substitutivo nº 
1. O novo texto exclui artigo 
da proposição que prevê uma 
possível regulamentação da 
futura lei para que ela seja 
aplicada, por considerá-lo 
desnecessário. O substitutivo 
sugere, ainda, a imposição 

com cartão de crédito ou 
débito. Conforme definiu o 
relator da matéria, deputado 
Isauro Calais  (PMDB), o con-
sumidor, ao entrar em um es-
tabelecimento que aceita to-
das as formas de pagamento, 
presume que qualquer mer-

A Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou ontem pare-
cer pela legalidade do Projeto 
de Lei (PL) 3.200/16, do de-
putado João Alberto (PMDB), 
que veda aos estabelecimen-
tos comerciais a exigência de 
valor mínimo para compras 

regime especial de tributação 
ao setor de fabricação de ali-
mentos para animais.   
Meio Ambiente – Na Comis-
são de Meio Ambiente, foi 
aprovado parecer de 1º turno 
favorável ao PL 2.856/15, dos 
deputados Noraldino Júnior 
(PSC) e Fred Costa (PEN), o 
qual define quais atos pode-
riam ser considerados maus- 
-tratos a animais, e estabele-
ce punições. 

e 5,75% abaixo da previsão 
atualizada. 

Outras duas matérias re-
ceberam pareceres pela apro-
vação da FFO: o PL 2.781/15, 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT), que trata da assistên-
cia integral, pelo Estado, à 
saúde reprodutiva do homem 
e da mulher; e a Mensagem 
120/16, do governador, que 
encaminha exposição de mo-
tivos relativa à concessão de 

Já a emenda n° 5 esta-
belece que o juiz substituto 
de segundo grau não poderá 
substituir desembargadores 
nomeados nas vagas do quin-
to constitucional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
ou do Ministério Público.
Contas do Estado – O Balan-
ço Geral do Estado relativo ao 
exercício financeiro encerra-
do em dezembro de 2014 foi 
aprovado ontem, em turno 
único, pela FFO. O documento 
foi encaminhado à ALMG por 
meio da Mensagem 14/15, 
assinada pelo governador 
Fernando Pimentel, mas refe-
rente ao último ano da gestão 
anterior. O relator foi o depu-
tado Felipe Attiê (PTB). 

De acordo com os dados 
do balanço, a receita arreca-
dada em 2014 foi de R$ 73,35 
bilhões, enquanto a despe-
sa realizada foi de R$ 75,51 
bilhões, o que resultou em 
um déficit fiscal de R$ 2,16 
bilhões. O montante arreca-
dado ficou 2,22% abaixo da 
receita inicialmente prevista 

A Comissão de Administração 
Pública opinou, na manhã de 
ontem, pela rejeição de duas 
emendas de 1° turno apresen-
tadas em Plenário ao Projeto 
de Lei Complementar 49/16, 
que dispõe sobre a transfor-
mação de 10 cargos de juiz em 
de juiz substituto de segundo 
grau. O parecer contrário às 
emendas foi apresentado pe-
lo deputado Gustavo Corrêa 
(DEM). A proposição retorna 
agora ao Plenário, para análi-
se de 1º turno.

As emendas, que recebe-
ram os números 4 e 5, são de 
autoria do deputado Lafayet-
te de Andrada (PSD). A pri-
meira, pede a supressão do 
artigo 3º do texto do substitu-
tivo n° 1, da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO). O dispositivo 
sugere a alteração dos incisos 
I e III do caput do artigo 10 
da Lei Complementar 59, que 
preveem o número de juí zes, 
divididos por cargos, das co-
marcas de Belo Horizonte e 
Contagem.
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Delegacia registra aumento de denúncias 
de violência contra os idosos na Capital

Projeto do governador será debatido
gia (Ecoenergy). Os eventos 
ocorrerão de 10 a 12 de maio, 
no São Paulo Expo –  Exhibition 
& Convention Center.

De acordo com o site do 
evento, a feira vai reunir toda 
a cadeia produtiva dos seg-
mentos da energia fotovoltai-
ca, eólica e de biomassa.

são de Minas e Energia aprovou 
requerimento do deputado Gil 
Pereira (PP) para que seja rea-
lizada uma visita à 5ª Feira In-
ternacional de Tecnologias para 
Energia Solar (EnerSolar + Bra-
sil), bem como ao Congresso 
de Tecnologias Limpas e Reno-
váveis para a Geração de Ener-

3312/16, do governador, cria a 
Política Estadual dos Atingidos 
por Barragens e Outros Em-
preendimentos (Peabe). Tal 
política visa a ampliar o pro-
tagonismo da sociedade civil e 
dos movimentos populares na 
elaboração legislativa.
Energia renovável – A Comis-

A Política Estadual dos Atingi-
dos por Barragens será tema 
de audiência pública. Requeri-
mento do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), nesse sen-
tido, foi aprovado ontem pela 
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Assistência Social.

O Projeto de Lei (PL) 

Pollyanna Maliniak 

Os crimes cometidos contra esse estrato da população foram abordados pela Comissão Extraordinária do Idoso

do idoso. Ela citou exemplos 
de projetos escolares que de-
senvolvem esse “comporta-
mento intergeracional” e que 
incentivam a boa convivência 
das crianças e dos jovens com 
as pessoas mais velhas nas 
famílias.

O deputado Cristiano 
Silveira (PT) lembrou que a 
maior expectativa de vida e o 
envelhecimento da população 
apontam também para a ques-
tão do emprego. “Com a inver-
são dessa pirâmide, vamos 
precisar da mão de obra dos 
idosos. Como lidar com isso?”, 
indagou. O parlamentar tam-
bém aproveitou para informar 
a liberação, pelo governo fe-
deral, do saque do PIS/Pasep 
para 4,6 milhões de brasileiros 
com 60 anos ou mais. 

população idosa foram apre-
sentadas à comissão pela co-
ordenadora do Projeto PUC 
Mais Idade, Anna Cristina Pe-
goraro de Freitas. Cerca de 90 
idosos participam, semanal-
mente, de projetos em unida-
des da PUC em BH e no inte-
rior. “São ações relacionadas 
ao movimento e à memória, 
além de cursos, como de in-
formática, que aumentam a 
autoestima e a segurança”, 
exemplificou Anna Cristina. A 
universidade também realiza 
fóruns sobre o direito do ido-
so, nos quais são aprovadas 
sugestões, algumas delas já 
trazidas para a ALMG.

Para a coordenadora do 
PUC Mais Idade, a solução é 
a educação – desde a infância 
– voltada para a valorização 

denúncia, que pode ser anô-
nima, pelo Disque 100 ou pe-
lo telefone 181.

O deputado Isauro Calais 
(PMDB) lamentou que Minas 
tenha apenas uma delegacia, 
com nove funcionários, e que 
não disponha de mecanis-
mos que facilitem as denún-
cias de agressão. Segundo o 
parlamentar, a comissão da 
Assembleia terá a tarefa de 
convencer o governo do Es-
tado a rever isso. “Queremos 
que envelhecer em Minas 
seja motivo de felicidade e 
segurança”, afirmou Isauro, 
autor do requerimento para 
a audiência, junto com os co-
legas Glaycon Franco (PV) e 
Geisa Teixeira (PT).
Projetos – As atividades da 
PUC Minas voltadas para a 

O Brasil terá, em 2050, 172 
idosos com mais de 60 anos 
para cada cem crianças. An-
tes, em 2030, o País já será 
majoritariamente idoso. Os 
dados, atribuídos ao Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), foram des-
tacados ontem, em audiência 
da Comissão Extraordinária 
do Idoso, para justificar a ne-
cessidade de políticas públi-
cas para esse segmento. Com 
o envelhecimento da popu-
lação, crescem também os 
números de violência contra 
os idosos. Na única delegacia 
especializada do Estado, em 
Belo Horizonte, foram mais 
de 2 mil denúncias registra-
das em 2015.

De acordo com a dele-
gada titular da Delegacia Es-
pecializada de Atendimento 
ao Idoso e à Pessoa com De-
ficiência de Belo Horizonte, 
Ana Patrícia Ferreira França, 
o número de denúncias pre-
senciais vem crescendo a ca-
da ano. “Também recebemos 
cerca de sete denúncias anô-
nimas por dia”, acrescentou. 
Os crimes de maus-tratos são 
os mais frequentes, mas há 
casos de ameaça, lesão cor-
poral e apropriação de bene-
fícios, normalmente pratica-
dos por familiares.

A delegada ressaltou que 
os crimes acontecem em to-
das as classes sociais. “Muitas 
vezes, os idosos se calam por 
medo de romper o vínculo 
com a família. Infelizmente, 
não fomos educados para 
respeitá-los”, observou. Ela 
reforçou a necessidade da 
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População de Betim mantém luta contra 
fechamento de maternidade no município

Contagem pede integração no transporte

COMISSÕES

O público presente solicitou mais recursos para a saúde em Betim

Uma tarifa regional seria implementada com a integração

Raíla Melo

Raíla Melo

e com os ônibus que promo-
vem a integração metropoli-
tana, gerenciados pelo Esta-
do. Também na avaliação da 
deputada, é preciso ser im-
plementada uma política de 
transporte público integrada. 
“Hoje a cidade não tem inte-
gração nem um transporte de 
qualidade”, comentou.

verno na área de mobilidade. 
Autora do requerimento 

para a reunião, a deputada 
Marília Campos (PT) explicou 
que o sistema de transporte 
de Contagem conta com uma 
gestão pública municipal, ge-
renciada pela Autarquia Mu-
nicipal de Trânsito e Transpor-
tes de Contagem (Transcon), 

Guimarães Ribeiro. Conforme 
explicou Ribeiro, a integração 
entre as linhas faria com que 
as redes se complementas-
sem e uma só tarifa regional 
fosse implementada. 

Outro ponto abordado 
pelo representante da Setop 
foi a dupla função exercida 
pelos motoristas, ao opera-
rem como cobradores. Ele 
informou que não há deter-
minação legal que proíba isso 
e que a própria convenção de 
trabalho da categoria permi-
te essa prática. 

Ribeiro ainda abordou 
estudo em andamento cujo 
objetivo é estabelecer um 
novo padrão para a vistoria 
dos ônibus, de forma a garan-
tir que os veículos trafeguem 
em boas condições. Ao men-
cionar o metrô, o subsecretá-
rio afirmou que a questão é 
uma das prioridades do go-

Veículos em condições pre-
cárias, não cumprimento da 
tabela de horários, insegu-
rança, linhas insuficientes, al-
to valor das passagens. Esses 
foram alguns dos problemas 
relatados por moradores da 
região administrativa conhe-
cida como Sede, em Conta-
gem (RMBH), em relação ao 
transporte municipal e me-
tropolitano. O assunto foi dis-
cutido em audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular, na última terça-feira 
(12), na qual a integração das 
linhas dos dois sistemas foi 
apontada como solução.

“Se não pensarmos o sis-
tema municipal junto com o 
metropolitano, vai ficar muito 
difícil. Vamos ter ônibus dis-
putando com ônibus e tarifas 
mais altas”, disse o subsecre-
tário de Estado de Transpor-
tes e Obras Públicas, Renato 

liberar R$ 5 milhões para a 
rede pública de Betim, além 
de participar do cofinancia-
mento do hospital regional 
e das unidades de pronto 
atendimento. Ex-prefeito em 
Betim, o deputado Ivair No-
gueira (PMDB) sugeriu que 
todos os órgãos envolvidos 
façam uma contabilidade so-
bre quanto cada segmento 
do poder público pode dispor 
para impedir o fechamento 
das unidades.

A deputada Marília Cam-
pos disse ter recebido um 
documento da prefeitura, no 
qual ela mantém a intenção 
de fechar a maternidade. “Pa-
rece que todos os esforços 
que estamos fazendo em ter-
mos de financiamento foram 
em vão, porque a administra-
ção municipal persiste em sua 
decisão de fechar”, comentou.

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) lembrou que os recursos 
para a saúde, hoje, são muito 
mais escassos não só em Be-
tim, mas em todo o País. 

justifica, uma vez que Minas é 
um dos estados que menos re-
cebem repasses do governo fe-
deral para o custeio da saúde.

Segundo a coordenadora 
do Núcleo Betim do Sind-Saú-
de, Berenice de Freitas Diniz, 
em fevereiro, o prefeito, Car-
laile Pedrosa, e o secretário 
de Saúde, Rasível dos Reis 
Santos Jr., comunicaram que, 
para cortar gastos, seriam en-
cerradas as atividades de du-
as unidades de atendimento 
imediato e da maternidade. 
Saída compartilhada – De 
modo geral, os deputados 
presentes à audiência defen-
deram uma saída comparti-
lhada para a crise. O depu-
tado Carlos Pimenta (PDT) 
ressaltou a importância da 
participação popular no epi-
sódio, lembrando que Betim 
é uma das cidades com maior 
arrecadação no Estado.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) afirmou que 
a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informou que ia 

alternativas para o funcio-
namento das instituições, 
os participantes da reunião 
defenderam a realização de 
uma visita ao Ministério da 
Saúde, em Brasília, com o 
intuito de reivindicar maior 
aporte de recursos para o se-
tor em Betim. 

Para a deputada Marília 
Campos (PT), autora de um 
requerimento de visita ao 
ministério, a reivindicação se 

Movimentos sociais, sindi-
catos, vereadores e usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Betim (RMBH) vol-
taram a se reunir, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Saúde realizada ontem, para 
protestar contra a ameaça 
de fechamento da Materni-
dade Pública Haydée Espe-
jo Conroy e de unidades de 
atendimento imediato (UAIs) 
no município. Na busca por 
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 49/16

Do Tribunal de Justiça. Transforma cargos de juiz em de juiz substituto 

de segundo grau. Votação em 1º turno
PL 437/15

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

Convivência pacífica com a diversidade
ainda é um desafio nas escolas do Estado

Clarissa Barçante

Participantes da audiência apresentaram relatos de discriminação no ambiente escolar

discussão atual sobre a base 
curricular nacional contem-
ple a questão da diversidade.

O deputado Professor 
Neivaldo (PT), por sua vez, 
lembrou ter sofrido críticas 
quando, em folheto para cam-
panha a vereador, mencionou 
a necessidade de respeito 
à diversidade sexual. Para o 
deputado, debates como es-
ses não pretendem doutrinar 
ninguém, apenas defender o 
respeito. 
Conselho LGBT – A deputa-
da Marília Campos (PT) lem-
brou avanços trazidos pela 
Constituição Federal contra 
qualquer tipo de discrimina-
ção, para afirmar que hoje 
há um processo contrário, 
de estagnação de processos 
legislativos sobre a questão. 
Nesse sentido, ela anunciou 
que propôs, por meio de um 
projeto de lei, a criação do 
Conselho Estadual LGBT. 

em função de discriminação 
por identidade de gênero. 
Visões – O coordenador espe-
cial de políticas públicas de di-
versidade sexual da Secretaria 
de Estado de Direitos Huma-
nos, Douglas Miranda, frisou 
que o debate em torno da di-
versidade na escola tem que 
ser construído em conjunto 
com os movimentos sociais. 
Planos de educação – O de-
putado Paulo Lamac (Rede), 
que solicitou a reunião, expli-
cou que a discussão do tema 
se faz necessária diante de um 
momento de acirramento de 
ânimos em relação à questão. 

“Na discussão de vários 
planos municipais se deu a 
disputa por utilização de ter-
mos relacionados ao assun-
to, colocando um manto de 
polêmica em torno de ques-
tões objetivas”, acrescen-
tou Lamac. Nesse sentido, o 
parlamentar defendeu que a 

to a toda a comunidade esco-
lar no Estado. Atualmente, a 
Secretaria de Educação ana-
lisa e defere apenas os casos 
que chegam ao conhecimen-
to do órgão.

Augusta Mendonça anun-
ciou também que o governo 
deve lançar, ainda neste se-
mestre, um programa de for-
mação em diversidade para 
gestores do sistema educa-
cional e, posteriormente, para 
educadores e demais profis-
sionais do ensino. “O caminho 
é longo e os desafios não são 
poucos”, admitiu.

Segundo ela, uma das 
maiores dificuldades enfren-
tadas é o mapeamento da 
realidade nas escolas. O Es-
tado não dispõe de nenhum 
estudo a respeito e terá que 
investir em levantamentos 
sobre a situação para conhe-
cer até mesmo índices de 
abandono e evasão escolar 

O estudante Diogo Oliveira 
Gomes, hoje com 22 anos e 
integrante do Coletivo  Mooca 
de Direitos Humanos, apa-
nhava dos colegas quando 
criança. Por algum tempo, 
fingiu estar doente para não 
voltar à escola. Apesar das 
dificuldades, conseguiu fugir 
das estimativas que apontam 
para uma evasão escolar de 
73% entre o público LBGT e 
hoje é universitário do curso 
de Relações Internacionais.

Relatos como o de Diogo 
e também o da professora 
Sayonara Naider Bonfim No-
gueira, que passou por qua-
tro escolas públicas da rede 
estadual antes de encontrar 
uma que respeitasse sua 
identidade de gênero, marca-
ram a audiência pública rea-
lizada ontem pela Comissão 
de Educação para discutir os 
desafios da diversidade no 
ambiente escolar.

Garantir o uso, nas esco-
las, do nome social pelo qual 
transexuais e travestis pre-
ferem ser chamados foi uma 
das principais reivindicações 
feitas na reunião. Segundo a 
professora Sayonara, esse di-
reito está assegurado a servi-
dores do Estado, mas o mes-
mo não acontece em relação 
aos estudantes. Para Sayona-
ra, lacunas como essa, aliadas 
a situações de preconceito 
e discriminação, expulsam 
trans e travestis das escolas e 
do mercado de trabalho e ali-
mentam o ciclo de violência.

A subsecretária de Esta-
do de Desenvolvimento da 
Educação Básica, Augusta 
Aparecida Neves de Mendon-
ça, afirmou que, em breve, 
será remetida ao Conselho 
Estadual de Educação uma 
norma que garanta esse direi-

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Ubá) 

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

comissão
• Cipe Rio Doce (Aimorés) – debater, com a presença de convidados, as 

consequências do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, 
e a situação dos comitês relacionados à bacia do Rio Doce. Requerimen-
to: deputados Bonifácio Mourão, Celinho do Sinttrocel e Iran Barbosa e 
 deputadas Celise Laviola e Rosângela Reis

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Teatro) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a implantação de aterro sanitário no município de Ribei-
rão das Neves. Requerimento: deputada Marília Campos

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

sições da comissão
15 horas

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

18 horas
• Cipe Rio Doce (Colatina-ES) – debater, com a presença de convidados, as 

consequências do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, 
e a situação dos comitês relacionados à bacia do Rio Doce. Requerimen-
to: deputados Bonifácio Mourão, Celinho do Sinttrocel e Iran Barbosa e 
 deputadas Celise Laviola e Rosângela Reis

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

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

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

PL 367/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Assegura, por meio do Sistema 
Único de Saúde, a realização, em até trinta dias, dos exames destina-
dos à comprovação de doença neoplásica no Estado.

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

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

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dá nova redação e acrescenta dispositivos 
à Lei 13.955, de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Discussão em 1º turno

PL 2.046/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 1º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 1º turno

PL 2.049/15
Do deputada Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 1º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. 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. Dis-
cussão em 1º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário do imóvel de que tra-
ta a Lei 14.629, de 2003, a doá-lo à Uemg. Discussão em 1º turno

 0h Plenário (continuação) 
 2h20 Comissão de Minas e Energia (15/3) – Empreendimentos da 

mineradora Vale
 5h30 Parlamento Brasil
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9 (Fiscalize 

aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Trabalho infantil
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário  

(ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9 (Fiscalize 

aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO)

 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 – Político e jornalista Sebastião Nery
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Trabalho infantil
 20h Via Justiça – Agressão contra mulheres em MG
 20h30 Propaganda Política 
 20h45 Comissão de Educação (17/3) – Qualificação Profissional e a 

educação empreendedora no currículo escolar
 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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