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Proposição que agiliza diagnóstico
de câncer é aprovada em 1º turno

O Plenário aprovou em 1º 
turno, durante a Reunião 
Extraordinária realizada na 
manhã de ontem, o Projeto 
de Lei (PL) 367/15, que as-
segura, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Es-
tado, a realização, em até 30 
dias, dos exames destinados 
à comprovação de câncer. 
A proposição, de autoria do 
deputado Doutor Wilson Ba-
tista (PSD), foi aprovada na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Saúde, com 
a emenda nº 2, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

O substitutivo retira do pro-
jeto a especificação dos tipos de 
exames abrangidos, por enten-
der que uma lei é um ato nor-
mativo geral e abstrato. Além 
disso, o novo texto faz adequa-
ções à técnica legislativa e supri-
me a indicação de competência 
do Poder Executivo para regula-
mentar a futura lei, medida já 
prevista constitucionalmente.

Já a emenda nº 2 exclui 
do substitutivo o artigo que 
autorizava a Secretaria de Es-
tado de Saúde a complemen-
tar, em até 10 vezes, o valor 
estabelecido na Tabela Única 
de Procedimentos do SUS pa-
ra a realização dos exames de 
que trata a proposição. 

Mineração – Também foi 
aprovado em 1º turno o 
PL 616/15, da deputada 
Rosângela Reis (Pros), que 
institui a Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos 
Municípios Mineradores. A 
proposição pretende ga-
rantir o desenvolvimento 
econômico dessas cidades 
por meio do incentivo a no-
vos empreendimentos, em 
diversos setores. 

A matéria passou na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, que ajusta o 
texto à técnica legislativa.
Tribunal de Justiça – A trans-
formação de 10 cargos de juiz 
em de juiz substituto de segun-
do grau, proposta pelo Tribu-
nal de Justiça (TJ) por meio do 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 49/16, foi aprovada em 
1º turno na mesma reunião, 

na forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Em linhas gerais, o novo 
texto distribui, entre Belo Ho-
rizonte e Contagem, os cargos 
a serem transformados, acres-
centa o critério de antiguida-
de no provimento dos cargos 
de juiz substituto de segundo 
grau e possibilita ao Poder 
Judiciário negar a remoção 
voluntária de magistrados.

 Clarissa Barçante 

Ao todo, 15 proposições foram submetidas à avaliação dos deputados na Reunião Extraordinária

Política para mulheres recebe emendas
Na Reunião Extraordinária 
de ontem, o PL 2.223/15 re-
cebeu duas emendas de 1º 
turno. A proposição, de au-
toria do deputado Cristiano 
Silveira (PT), cria uma políti-
ca de atendimento à mulher 
vítima de violência no Esta-
do. Agora, o projeto retorna 
para a Comissão de Direitos 
Humanos, que vai analisar 
as emendas, de autoria do 

deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). 

Já o PL 1.371/15, do depu-
tado Durval Ângelo (PT), que 
altera a Lei 13.955, de 2001, a 
qual dispõe sobre o livre acesso 
de autoridades aos estabeleci-
mentos carcerários, foi aprova-
do em 1º turno. Entre as princi-
pais mudanças propostas está a 
autorização para que membros 
de comissões da ALMG e do 

conselho da comunidade das 
comarcas tenham livre acesso 
aos estabelecimentos carcerá-
rios, sem prévia comunicação.

A proposição passou com 
duas emendas da CCJ. A de nº 
1 retira a autorização de livre 
acesso também às comissões 
de direitos humanos das câ-
maras municipais, prevista no 
texto original. A de nº 2, por 
sua vez, restringe às comis-

sões da ALMG o registro de 
imagens e sons captados nas 
visitas às unidades prisionais. 
Piscicultura – Único projeto 
aprovado em 2º turno, o PL 
921/15, do deputado Braulio 
Braz (PTB), institui o Polo de 
Excelência em Piscicultura Or-
namental na Zona da Mata. 

Ao final da reunião, foram 
aprovados, ainda, nove proje-
tos de doações de imóveis.
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Uemg de Ubá deve receber R$ 7 milhões
do Estado para construção de campus

O governo de Minas está pres-
tes a liberar R$ 7 milhões para 
a construção do campus da 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) em Ubá 
(Zona da Mata). O anúncio foi 
feito ontem pelo deputado 
Dirceu Ribeiro (PHS), durante 
o encontro regional do fórum 
técnico Plano Estadual de Edu-
cação realizado no município. 

Animado com a previsão 
de recursos para a Uemg, o 
secretário municipal de Edu-
cação de Ubá, José Geraldo 
de Souza Araújo, classificou a 
notícia como fantástica. “Isso 
vai permitir também a sedi-
mentação, na cidade, de um  
polo do Instituto Federal de 
Educação Tecnológica (Ifet)”, 
ressaltou. A unidade da Uemg 
de Ubá foi criada em 2006 e 
conta hoje com 300 alunos.

Ex-prefeito de Ubá por 
duas vezes, Dirceu Ribeiro 
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lembrou que, em sua gestão, 
foi possível viabilizar a insta-
lação da Uemg no município. 
O deputado também elogiou 
o governador por priorizar a 
educação e leu uma mensa-
gem do presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB), por meio da qual 
ele transmitiu sua certeza de 
que a discussão em Ubá con-
tribuirá para o avanço do plano 
estadual contido no Projeto de 
Lei 2.882/15, em tramitação 
no Parlamento mineiro. 
Projeto – Em seu pronun-
ciamento, o deputado Paulo 
Lamac (Rede) afirmou que 
o objetivo dos encontros é 
buscar subsídios para que 
o Plano Estadual de Educa-
ção possa ser aperfeiçoado. 
Nesse sentido, ele salien-
tou a importância do pro-
cesso de construção coleti-
va da proposta.

O deputado Professor 
Neivaldo (PT) parabenizou o 
governo do Estado por con-
ceder um reajuste salarial de 
11,36% para os servidores da 
educação. “Pimentel já es-
tá fazendo a diferença para 
o setor. É o governador que 
mais efetivou servidores da 

educação”, complementou. 
Propostas – Ao final do en-
contro, um documento com 
as propostas apresentadas 
pelos participantes foi forma-
lizado. Também foram eleitos 
os representantes da região 
na etapa final do fórum, em 
junho, na ALMG.  

 Ubá recebeu o sétimo encontro regional do fórum técnico

 Guilherme Bergamini 

Aterro em Ribeirão das Neves gera discussão

A desvinculação do município 
de Ribeirão das Neves (RMBH) 
de contrato de parceria público-
-privada (PPP) e o fechamento 
de um lixão não licenciado num  
bairro de Justinópolis foram 
duas questões negociadas on-
tem entre os Poderes Executivo 
e Legislativo de Ribeirão das Ne-
ves (RMBH), em audiência pú-
blica da Comissão de Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sus-
tentável. A prefeita da cidade, 
Daniela Corrêa, e o presidente 
da câmara do município,  Célio 
Eustáquio da Fonseca, concor-
daram em aprofundar as dis-
cussões sobre o assunto duran-
te a reunião, que foi motivada, 
inicialmente, pela possibilidade 
de abertura de aterro sanitário 
no Bairro Vale das Acácias.

A prefeitura havia vetado 
o projeto de lei que previa a 
criação do aterro, proposição 
desarquivada pelo vereador 
Carvalho, por entender não 
ser essa a vontade da popula-
ção da cidade. No entanto, a 
câmara derrubou o veto. Pre-
sente à audiência, o vereador 
argumentou que enxergava o 
aterro como uma solução pa-
ra o lixão em Justinópolis. 

A prefeita explicou que o 
aterro não receberia lixo de 
Ribeirão das Neves, uma vez 
que seu objetivo inicial seria 
o recebimento de resíduos 
de diversas outras cidades 
do colar metropolitano, por 
meio de PPP assinada com o 
governo de Minas na gestão 
anterior. Seguindo esse en-
tendimento, a administração 
atual não sinaliza que vai co-
locar o contrato em prática. 
“Vendeu-se a ideia para Jus-
tinópolis de que o aterro re-

solveria o problema, o que é 
mentira”, ponderou.

O presidente da Câmara 
de Ribeirão das Neves propôs, 
então, que o município desvin-
cule-se da PPP, a qual  previa 
o financiamento conjunto do 
Executivo e de 44 municípios 
do colar metropolitano, e que 
o lixo destes fique sob respon-
sabilidade do Estado. 
Críticas – Autora do requeri-
mento para a realização da reu-
nião, a deputada Marília Cam-
pos (PT) salientou que Ribeirão 
das Neves merece um trata-
mento melhor por parte do go-
verno do Estado e se mostrou 
contrária à instalação do ate-
ro. A deputada Cristina Corrêa 
(PT) destacou o fato de os ve-
readores estarem se opondo 
à vontade da população. Já o 
deputado Iran Barbosa (PMDB) 
ponderou que a avaliação de 
impacto ambiental do terreno 
onde será o aterro é deficitária.

Guilherme Dardanhan

Comissão de Meio Ambiente recebeu debate sobre o aterro
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Ministério Público cobra participação da
sociedade em acordo com a Samarco

A falta de participação popu-
lar será um dos argumentos 
que o Ministério Público de 
Minas Gerais usará para ques-
tionar o acordo firmado entre 
a União, os Estados de Minas 
e do Espírito Santo e as em-
presas Vale, Samarco e BHP 
Billiton, responsáveis pelo 
rompimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana (região 
Central), em novembro do 
ano passado. A revelação foi 
feita ontem por Stefano Naves 
Boglione, promotor de justiça 
da comarca de Aimorés, du-
rante audiência pública reali-
zada no município pela Comis-
são Interestadual Parlamentar 
de Estudos para o Desenvol-
vimento Sustentável da Bacia 
do Rio Doce (Cipe Rio Doce).

De acordo com o promo-
tor, o MP já verificou outras 
irregularidades no acordo que 
serão questionadas. O docu-
mento foi assinado por ór-
gãos ambientais das três es-
feras de governo e pela Fun-
dação Nacional do Índio. Não 
participaram o Ministério 
Público nem representantes 
dos comitês de bacias ou das 
comunidades atingidas pela 
tragédia. “Não houve uma 
consulta sequer à população 
afetada”, criticou o promotor.

A exclusão da sociedade 
na assinatura do acordo foi 
criticada por outros partici-
pantes da audiência. O repre-
sentante dos pescadores, Be-
nildes Madeira, afirmou que, 
por isso, não há segurança de 
que a indenização atualmen-
te paga pela empresa conti-

nue sendo efetuada. Segundo 
Benildes, os pescadores estão 
recebendo uma ajuda de um 
salário mínimo, valor que ele 
considera baixo, se compara-
do ao rendimento que conse-
guia com a atividade no rio. 

A deputada Luzia Toledo 
(PMDB/ES), coordenadora da 
Cipe, defendeu que é preciso 
garantir que todos os envolvi-
dos participem da definição, 
do acompanhamento e do 
desenvolvimento de todas as 
ações previstas no acordo.
Acordo – A deputada explicou 
que o termo de ajustamen-
to de conduta (TAC) assinado 
prevê investimentos de R$ 20 
bilhões nos próximos 10 anos 
pela mineradora, para a revi-
talização da Bacia do Rio Doce 

e a indenização dos prejudi-
cados. Até 2018, segundo a 
parlamentar, serão aplica-
dos R$ 4,4 bilhões; de 2019 
a 2021, devem ser disponibi-
lizados de R$ 800 milhões a 
R$ 1,2 bilhão; e, a partir de 
2022, os valores serão defini-
dos de acordo com o desen-
volvimento das ações. O acor-
do ainda não foi homologado.

A presidente da Cipe 
Rio Doce, a deputada mi-
neira Celise Laviola (PMDB), 
declarou que vai solicitar a 
participação da comissão na 
fundação que será criada pa-
ra gerir o fundo. “O Rio Doce 
é a vida de nossa região. Pre-
cisamos sentir que o rio tem 
vida, para que tenhamos vi-
da também”, disse.

O deputado capixaba Dary 
Pagung (PRP) complementou 
que a Cipe precisa acompa-
nhar de perto os trabalhos da 
fundação, a fim de assegurar 
que os recursos cheguem às 
pessoas que mais precisam. 
Oportunidade – Participan-
tes da audiência ressalta-
ram também a importância 
do trabalho conjunto para 
a recuperação do Rio Doce. 
Alguns deles consideraram 
que, apesar da tragédia, o 
momento é uma oportuni-
dade de revitalizar o curso 
d´água, que, antes do rom-
pimento, já sofria com a po-
luição. “O Rio Doce já vinha 
pedindo socorro há muito 
tempo”, comentou o prefeito 
de Aimorés, Alaerte da Silva. 

Internet banda larga motiva audiência 
A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contri-
buinte aprovou ontem re-
querimentos para realiza-
ção de audiências públicas. 
Os deputados Douglas Melo 
(PMDB), Noraldino Júnior 
(PSC), Sargento Rodrigues 
(PDT) e Elismar Prado (sem 

partido) solicitaram uma 
reunião para discutir a limi-
tação de dados de internet 
banda larga nos planos con-
tratados por usuários.

O deputado Sargento 
Rodrigues também pediu 
uma audiência pública para 
debater os preços pratica-

dos nos estádios de futebol 
em Minas. Segundo ele, as 
cobranças seriam “abusi-
vas” e não estariam de acor-
do com os direitos básicos 
do consumidor.

O parlamentar requereu, 
ainda, uma reunião para bus-
car providências em relação 

aos altos preços cobrados pa-
ra o uso de estacionamento 
no Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins 
(região Central do Estado), 
apesar da existência de con-
corrência no local. O depu-
tado também quer que seja 
feita uma visita ao aeroporto.

Willian Dias 

A Cipe Rio Doce se reuniu em Aimorés para discutir o impacto da tragédia ocorrida em Mariana
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8h30
• Debate público Diabetes – A Amarga Realidade da Política Pública (Plenário)

9h30
• Comissão de Educação (Viçosa) – debater, com a presença de convidados, 

a instalação da Superintendência de Educação no município. Requeri-
mento: deputado Paulo Lamac

12 horas
• Zás (Teatro) – Show musical com João di Souza e Jucilene Buosi

Confira os destaques do fim de semana
GERAÇÃO

O programa Geração desta semana vem de rock progressivo com a Banda Cartoon.  Na estrada 
há mais de duas décadas, tendo quatro álbuns gravados, o grupo é reconhecido e premiado 
no Brasil e no exterior. Seus integrantes têm formação erudita e popular e se revezam nas di-
versas funções. Todos eles compõem, tocam e cantam na banda. Em nosso estúdio, o vocalista 
Khadhu Capanema, que tem graduação em Violão Clássico, e o guitarrista Khykho Garcia, com 
formação em Regência. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PALESTRA TRE

Em mais uma etapa do projeto Terceiro Turno, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas, o 
convidado é o ministro do TSE Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ele abordou a relação existente 
entre o novo Código de Processo Civil (CPC) e o direito processual eleitoral. O objetivo do pro-
jeto é divulgar pesquisas e publicações de magistrados, promotores, advogados e servidores 
públicos sobre temas jurídicos relacionados ao processo eleitoral. A TV Assembleia gravou a 
palestra e a exibe neste sábado, às 22h30.

PANORAMA

Mais de três milhões de crianças e adolescentes menores de 14 anos trabalham no Brasil, o 
que não é permitido por lei. Para refletir sobre essa situação, o Panorama recebe a coorde-
nadora do Fórum de Erradicação ao Trabalho Infantil, Elvira Cosendey, e o diretor de Proteção 
Especial da Secretaria de Estado de Trabalho, Régis Spíndola. Entre as possíveis soluções para 
eliminar o trabalho infantil estão a educação em tempo integral e a abertura das escolas nas 
férias e nos fins de semana. Domingo, às 22 horas.

 0h Plenário (continuação)
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança pública (8/3) – Crimes relacionados a 

furto e roubo de veículos 
 4h15 Palestra – Governo representativo e pluralização da 

representação política, com Adrian Lavalle
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10 

(Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Debate Público da Comissão de Saúde (ao vivo) – Diabetes: a 

Amarga Realidade da Política Pública 
 12h Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10 

(Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas)
 13h45 Assembleia Notícia – Debate público da Comissão de Saúde (ao 

vivo) – Diabetes: a Amarga Realidade da Política Pública
 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 – Psicologia do esporte
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Eduardo Hazan
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direito de Família no novo CPC 
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Rio da lua, com Magdalena Rodrigues 

* programação sujeita a alterações 

Hoje


