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Plenário aprova em 1º turno projeto
sobre débitos de reposição florestal

O Plenário aprovou na ma-
nhã de ontem, em 1º turno, 
o Projeto de Lei (PL) 437/15, 
que autoriza o Executivo a 
parcelar débitos originados da 
obrigação de reposição flores-
tal. A proposição foi aprovada 
na forma do substitutivo nº 1, 
com a emenda nº 1, apresen-
tada em Plenário durante a 
discussão da matéria.

De acordo com o autor 
do projeto, deputado Fa-

biano Tolentino (PPS), toda 
pessoa física ou jurídica que 
industrialize ou consuma pro-
dutos oriundos de florestas 
é obrigada a cumprir com 
a reposição de estoque de 
madeira, como medida com-
pensatória, observadas as 
diretrizes estabelecidas em 
políticas públicas estaduais 
relacionadas ao tema. 

Segundo Tolentino, é alto 
o passivo de reposição flores-

tal no Estado, fato que traz 
dificuldades aos produtores 
rurais e prejuízo ao meio 
ambiente. Dessa forma, ele 
propõe um modelo de parce-
lamento desses débitos, que 
poderão ser pagos em parce-
las mínimas de R$ 50, quando 
os devedores forem pessoas 
físicas e agricultores fami-
liares; de R$ 100, no caso 
das microempresas; de R$ 500, 
quando relacionados às peque-

nas empresas; e de R$ 5 mil, 
relativos às demais pessoas 
jurídicas. A proposição se 
refere aos anos de consumo 
de madeira de floresta nativa 
anteriores a 2013.

O texto aprovado esten-
de para até 120 o número de 
parcelas mensais para a qui-
tação do débito, mantendo 
os valores mínimos estipula-
dos. Além disso, permite que 
o devedor escolha entre o pa-
gamento parcelado ou a for-
mação de florestas próprias 
ou fomentadas.

O montante a ser pago, 
conforme o substitutivo n° 1, 
será calculado pelo órgão 
ambiental competente e se-
rão considerados os valores, 
por árvore, vigentes nos res-
pectivos anos de consumo, 
acrescidos de correção infla-
cionária, além de juros equi-
valentes à taxa Selic e even-
tuais multas.

A emenda nº 1, do de-
putado Dirceu Ribeiro (PHS), 
acrescenta um parágrafo ao 
artigo 2° do projeto, para as-
segurar a isenção integral de 
pagamento desses acréscimos 
por parte dos produtores resi-
dentes na região do Projeto 
Jaíba, no Norte de Minas.

PL estabelece orientações de segurança
Na mesma Reunião Extraor-
dinária, também foi aprovado 
em 1º turno o PL 1.683/15, 
do deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), que torna obrigatória 
a prestação de orientações de 
segurança em eventos realiza-
dos em recintos fechados. A 
proposição passou na forma 
do substitutivo nº 1, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ). O novo texto acres-
centa a determinação pre-

sente no projeto à Lei 14.130, 
de 2001, que dispõe sobre a 
prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. 
TJ – Os deputados aprovaram 
ainda, em 2º turno, o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
49/16, do Tribunal de Justiça 
(TJ), que transforma 10 cargos 
de juiz em de juiz substituto 
de segundo grau. A matéria foi 
aprovada na forma do substi-
tutivo nº 1 ao vencido (texto 

aprovado com modificações 
em 1º turno), que sugere a 
criação da comarca de Matipó. 

Os PLs 1.581/15, do de-
putado João Leite (PSDB), e 
2.167/15, do deputado Antô-
nio Jorge (PPS), também fo-
ram aprovados em 1º turno. 
O primeiro prevê, entre as 
ações de acompanhamento 
social nas escolas, a obtenção 
de informações sobre a saú-
de dos alunos, enquanto o PL 

2.167/15 estabelece diretri-
zes para a atenção materna e 
infantil no Estado.

Outras proposições apro-
vadas em 1º turno foram o 
PL 2.807/15, do deputado 
Douglas Melo (PMDB), que 
institui o Dia Estadual do Ra-
dialista, e o PL 1.111/15, do 
deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB), que autoriza o 
Executivo a doar imóvel ao 
município de Cataguases.

Os deputados aprovaram sete proposições durante a Reunião Extraordinária de Plenário de ontem 
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ALMG homenageia Rádio Inconfidência
Em Reunião Especial de Plenário realizada na última segunda-
-feira (18), a Rádio Inconfidência foi reverenciada como patri-
mônio estadual, ao completar 80 anos de existência. O presi-
dente da emissora, Flávio Henrique Alves de Oliveira, recebeu 
uma placa alusiva à homenagem prestada pela Assembleia.

Em seu discurso, o deputado Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
autor do requerimento que deu origem à solenidade, fez ques-
tão de destacar o papel da comunicação na era moderna e 
a importância da rádio para o Estado. 

O deputado Durval Ângelo (PT), representando o presi-
dente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), ressal-
tou o trabalho da direção e dos funcionários da emissora. 

Segundo o presidente da Rádio Inconfidência, a emisso-
ra tem vivido momentos de renovação. “Estamos nos pre-
parando para a mudança de sede, adquirindo equipamen-
tos e fazendo convênios, para seguirmos firmes na vocação 
cultural da rádio”, afirmou.

Agentes denunciam irregularidades
em unidade prisional de Nova Serrana

Diversos agentes penitenciá-
rios do presídio de Nova Ser-
rana (Centro-Oeste de Minas) 
apresentaram uma série de 
denúncias de abusos contra 
o diretor-geral e o diretor de 
segurança da unidade. Assé-
dio moral, improbidade ad-
ministrativa, perseguições e 
cerceamento de direitos foram 
algumas delas. Os relatos foram 
feitos em audiência da Comissão 
de Segurança Pública realizada 
ontem, por solicitação do depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT).

O agente penitenciário Fa-
brício de Moura, por exemplo, 
explicou aos parlamentares 

que foi motorista da viatura do 
presídio e que, rotineiramente, 
transportava o diretor-geral da 
unidade para Belo Horizonte, 
para ele tratar de questões pes-
soais. “Sem falar nas diversas 
irregularidades em escoltas de 
presos. Denunciei à Corregedo-
ria e ao Ministério Público, mas 
não tive respostas”, lamentou. 
Diante das denúncias, Fabrício 
teria sido perseguido pelo dire-
tor de segurança, que o obrigou 
a trabalhar durante um período 
em que ele deveria estar afasta-
do para tratamento de saúde.

Segundo o agente Júlio 
César Cícero, os servidores 

são coagidos pela direção 
há muitos anos. “Éramos 
obrigados a retirar os presos 
albergados para trabalhar 
na rua, causando risco para 
a população”, lembrou. “Já 
ficamos mais de 12 horas 
em plantões de guarita, sem 
alimentação e uso de ba-
nheiro”, completou o colega 
Washington Dornellas.
Canil – Além do assédio moral, 
o agente Alberto Domingos 
Gonçalves afirmou que sofre 
perseguição desde que tentou 
regularizar a situação do canil 
do presídio. Os animais sofriam 
maus-tratos,  tornavam-se in-
capazes, e o setor apresentava 
irregularidades administrativas, 
conforme informou. 

Outro agente, Felipe Lean-
dro Costa, também fez relatos 
de assédio e imposição a más 
condições de trabalho. Ele ale-
ga ter sido transferido para a 
unidade de Lagoa da Prata, na 
mesma região, por ter feito de-
núncias contra os diretores. 

Fátima Campos, por sua 
vez, relatou ser perseguida e dis-
se que adoeceu pelas más con-
dições de trabalho às quais era 
submetida. “Precisei de uma tu-
tela judicial para ter permissão 
para ir ao banheiro”, explicou. 

Posicionamento – Após os 
diversos relatos de assédio e 
de improbidade administrati-
va apresentados, o diretor de 
segurança do presídio de Nova 
Serrana, Wellington Marques 
da Costa, limitou-se a dizer 
que vai deixar que o processo 
avance na Corregedoria e no 
Ministério Público para depois 
responder às denúncias.

O assessor-chefe de ga-
binete da Subsecretaria de 
Administração Prisional da 
Secretaria de Estado de De-
fesa Social, Zuley Jacinto de 
Souza, disse que pretende 
tratar as questões com im-
parcialidade e que os desvios 
de conduta serão apurados 
pelos órgãos de fiscalização. 
Providências – O deputado Sar-
gento Rodrigues apresentou di-
versos requerimentos para dar 
encaminhamento às questões 
tratadas. Uma das suas solicita-
ções foi a abertura de processo 
investigatório criminal contra 
os diretores acusados.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) afirmou que, se as 
denúncias procederem, to-
dos os acusados serão afasta-
dos. “É necessário que se dê 
uma solução para esse caso 
com urgência”, concluiu.

Clarissa Barçante 

Os agentes apresentaram suas queixas à Comissão de Segurança Pública

Clarissa Barçante 
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Autonomia econômica é desafio para
as mulheres na agricultura familiar

Transversalidade para garan-
tir que todas as áreas, como a 
saúde e a educação, defendam 
as pautas das mulheres foi uma 
das demandas apresentadas 
ontem, durante audiência da 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres realizada para discu-
tir a situação feminina na ca-
deia de produção da agricultura 
familiar. “A questão de gênero 
precisa ser debatida em todas 
as secretarias de Estado. A pas-
ta da saúde, por exemplo, tem 
que enfrentar a questão do par-
to no campo, para acabar com 
a mortalidade materna”, disse a 
deputada Marília Campos (PT).

“Precisamos colocar ques-
tões como a autonomia eco-
nômica feminina como pauta 
permanente”, ratificou a su-
perintendente da Secretaria 
de Estado de Direitos Huma-
nos, Renata Adriana Rosa. 

A representante da Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Agrário, Flávia Alves 
Guimarães, destacou que, 
quando os técnicos da pasta 
vão a campo, percebem que 
o diálogo é sempre com os 
homens, apesar de 47% das 
pessoas que vivem no campo 
serem mulheres. No seu en-
tender, as políticas públicas 
para as mulheres do campo 
precisam começar pelo aces-
so à terra. Por isso, defendeu 
que a titulação das proprieda-
des seja feita em nome delas 
ou do casal, e não apenas em 
nome dos homens, como nor-
malmente acontece.

A destinação de recur-
sos orçamentários para rea-

lização de um diagnóstico 
sobre as mulheres que vi-
vem no campo também foi 
destacada por Flávia Guima-
rães. “Será feito um levan-
tamento e uma espécie de 
biografia coletiva delas. É 
um primeiro passo”, ressal-
tou. Alaíde Moraes, da Fe-
deração dos Trabalhadores 
na Agricultura de Minas Ge-
rais (Fetaemg), enalteceu a 
medida e disse que o traba-
lho da mulher no meio rural 
é, muitas vezes, invisível. 
Relevância  – Em sua fala, a 
representante da Federação 
dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras da Agricultura Fa-
miliar (Fetraf-MG), Andreia 
Roseno, salientou a impor-
tância econômica da ativi-
dade e a relevância do reco-

nhecimento das mulheres 
no meio rural. “A mulher do 
campo colabora para a eco-
nomia do País, mesmo que 
isso não apareça nas estatís-
ticas”, disse.

O acordo feito entre o go-
verno do Estado e a Samarco 
para a reparação dos danos 
causados pela tragédia ocor-
rida em Mariana, no ano pas-
sado, também foi criticado 
por Andreia Roseno. A depu-
tada Celise Laviola (PMDB), 
porém, defendeu o acordo e 
lembrou que se trata apenas 
do primeiro passo. “É impor-
tante lembrar que a questão 
não está fechada”, ponderou.

A deputada Rosângela 
Reis (Pros), por sua vez, lem-
brou que a agricultura fami-
liar é responsável por 35% 

do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Ela elogiou a 
lei que assegura que parte 
da produção dessa atividade 
seja adquirida para as me-
rendas escolares e disse que 
é preciso aumentar o benefi-
ciamento dos produtos, para 
garantir maior renda. 

Já a deputada Marília 
Campos ressaltou que ape-
nas sete dos 77 deputados da 
ALMG são mulheres. Apesar 
disso, segundo a deputada, 
quando se fala da insuficiência 
das políticas para as mulheres, 
elas são acusadas de vitimismo.

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) defendeu 
o agronegócio, “o único setor 
da economia que apresen-
tou crescimento nos últimos 
anos”, conforme afirmou. 

Comunidade LGBT será ouvida em audiência
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem dois 
requerimentos de audiência 
pública que atendem a uma 
solicitação da comunidade 
LGBT. Os membros da comis-
são querem debater a cria-
ção do Conselho Estadual de 
Cidadania de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Trans-
sexuais e discutir o papel do 
conselho. A deputada Marília 
Campos (PT) é a autora dos 
dois requerimentos.
Detran – A produção e a res-
pectiva distribuição de pla-
cas de veículos automotivos 
serão tema de audiência da 

Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas. 
Requerimento nesse sentido, 
dos deputados Paulo Lamac 
(Rede) e Tony Carlos (PMDB), 
também foi aprovado ontem.

Já entre as solicitações 
aprovadas na Comissão de 
Segurança Pública, estão o 

agendamento de reuniões 
sobre o policiamento pró-
ximo à Universidade Fumec e 
a retirada da 36ª Delegacia 
Regional do Barreiro. As 
audiências foram pedidas, 
respectivamente, pelos de-
putados Sargento Rodrigues 
(PDT) e Cabo Júlio (PMDB).

Comissão debateu a situação feminina na cadeia de produção da agricultura familiar

Guilherme Bergamini 



4 • quarta-feira – Assembleia Informa 20 de abril de 2016COMISSÕES

Apaes reivindicam mais profissionais
e garantia de repasses do Estado

A perda de profissionais es-
pecializados, em função da 
declaração de inconstitucio-
nalidade da Lei Complemen-
tar 100, de 2007, e o atraso, 
por parte do governo do Esta-
do, do repasse de recursos fi-
nanceiros para as instituições 
foram as principais queixas 
manifestadas pelos represen-
tantes das Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes), durante audiência 
pública da Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência realizada ontem.

Foram inúmeros os rela-
tos de queda de qualidade no 
ensino e no atendimento, em 
decorrência da demissão dos 
profissionais atingidos pela 
Lei 100. Segundo Vilma Paula 
Machado, diretora da Apae de 
Frutal (Triângulo), a entidade, 
que contava antes com 18 ser-
vidores, perdeu sete trabalha-
dores. Diante desse quadro, 
ela solicitou que o governo 
elabore uma política pública 
de educação para a qualifica-
ção de novos profissionais.

“Tornou-se impossível 
dar continuidade ao traba-
lho”, resumiu Lucinélia Mi-
randa Pinto, diretora da Apae 
de Candeias (Sul de Minas). 
Ela foi uma das participantes 
que também criticaram a for-
ma como a Superintendência 
Regional de Ensino se relacio-
na com as entidades. “Há pe-
sos e medidas diferentes para 
cada instituição”, disse. 

Sobre a unificação de 
turmas, outro ponto critica-

do pelas entidades, Lucinélia 
lamentou “a frieza e o des-
respeito por parte das supe-
rintendências”, alegando que 
não houve diálogo com as 
Apaes. Nesse sentido, Vanes-
sa Vieira Ribeiro, da Apae de 
Campo Belo (região Centro-
-Oeste do Estado), observou 
que a legislação não é com-
patível com a realidade des-
sas instituições. “Oito alunos 
autistas numa mesma turma 
não funciona”, queixou-se.
Repasses – Régis Spindola, 
diretor de Proteção Espe-
cial da Secretaria de Estado 
de Trabalho e Assistência 
Social, informou que o Exe-
cutivo conta 42 unidades de 
casas-lares conveniadas com 
Apaes. Segundo ele, trimes-
tralmente é repassado às 

instituições mais de R$ 1,3 
milhão. Régis também des-
mentiu boatos de que serão 
suspensos pagamentos às 
instituições. “Ao contrário, a 
meta é ampliar o número de 
atendidos”, frisou.
Diálogo – Um dos autores do 
requerimento para a audiên-
cia, o deputado Arnaldo Silva 
(PR) destacou a importância 
que as audiências públicas, 
como instrumento de trabalho 
parlamentar, vêm ganhando 
na ALMG. Como exemplo, ele 
citou debates relacionados às 
pessoas com deficiência que 
trouxeram resultados relevan-
tes, como os que trataram da 
acessibilidade e de políticas 
públicas voltadas ao autismo.

O deputado Elismar Prado 
(sem partido), que também 

solicitou a reunião, enfatizou 
a importância do trabalho das 
Apaes em todo o Estado e sa-
lientou a necessidade de que 
a comissão esteja sempre a 
par das perspectivas da enti-
dade nesse contexto de crise 
política e econômica. 

O deputado Duarte Bechir 
(PSD), por sua vez, mostrou- 
-se bastante preocupado com 
a denúncia de precariedade 
das chamadas casas-lares. 
Por isso, propôs a realização 
de uma reunião específica da 
comissão para tratar do tema.

Também presente à reu-
nião, o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) abordou a 
relevância de a comissão se 
manter informada sobre o 
que vem ocorrendo com as 
Apaes mineiras.

Transferência de carros é tema de projeto
O Projeto de Lei (PL) 
2.514/15, do deputado Ar-
len Santiago (PTB), recebeu  
ontem parecer favorável de 
1º turno da Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas. A proposição 
obriga os cartórios que pres-
tam serviços notariais a in-

formarem ao Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais 
(Detran-MG) a transferência 
de propriedade de veículos 
no ato do reconhecimento 
das firmas do vendedor e do 
comprador, registradas no 
Certificado de Registro de 
Veículo (CRV). O relator da 

matéria foi o deputado Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB).

Na Comissão de Segu-
rança Pública, foram apro-
vados pareceres de 1º turno 
relativos a duas proposições. 
O PL 1.231/15, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), dispõe 
sobre plano de evacuação 

em caso de acidentes nas 
obras públicas do Estado. Já 
o PL 2.548/15, de autoria do 
deputado licenciado Ricardo 
Faria (PCdoB), institui a Polí-
tica de Promoção da Paz nos 
Estádios de Futebol e De-
mais Espaços Desportivos de 
Minas Gerais.

Deputados e representantes das Apaes abordaram as dificuldades enfrentadas por essas instituições em Minas

Sarah Torres
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Servidores do Ipsemg estabelecem
prazo para negociação de demandas

A realização de uma reunião 
com a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), o Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Esta-
do de Minas Gerais (Ipsemg) e 
o Sindicato dos Servidores do 
Ipsemg (Sisipsemg) no próxi-
mo dia 9 de maio foi acertada 
ontem, durante audiência da 
Comissão de Administração 
Pública. Sindicalistas estabele-
ceram essa data como o prazo 
final para que o Executivo se 
pronuncie sobre as principais 
demandas dos servidores do 
Hospital Governador Israel Pi-
nheiro, da Capital: a redução 
da jornada de trabalho para 
30 horas semanais e a revisão 
do plano de carreira.

A presidente do Sisipsemg, 
Maria Abadia de Souza, disse 
que os servidores entrarão 
em greve, caso o governo 
chegue à reunião sem um po-
sicionamento definitivo. Se-
gundo ela, as demandas são 
antigas e foram apresentadas 

a Pimentel quando ele ainda 
era candidato a governador. 

A diretora de Relações 
Sindicais Institucionais do 
Sisipsemg, Antonieta de Cás-
sia de Faria, foi ainda mais 
assertiva. “Falta pouco para 
pararmos. Os servidores es-
tão carregando a instituição 
nas costas”, afirmou.
Otimismo – O vice-presidente 
do Ipsemg, Edvalth Rodri-
gues Pereira, admitiu que, 
ao assumir, ficou espantado 
com a situação econômica 
da instituição. “Abrimos um 
canal de comunicação cons-
tante com o sindicato e, no 
próximo dia 28, teremos uma 
reunião técnica com a Seplag 
para discutir os avanços rela-
tivos às demandas. Sentimos 
que poderemos chegar a um 
acordo”, informou.

Autor do requerimento 
que deu origem à reunião, 
o deputado Rogério Correia 
(PT) assumiu o compromisso 
de pressionar o governo pa-

ra que, na reunião do dia 9, 
os servidores recebam uma 
resposta definitiva do Estado. 
“Queremos restruturar o Ip-
semg. Ele sofreu muito com o 
choque de gestão do governo 
anterior”, comentou.

O deputado Professor 
Neivaldo (PT) ressaltou o 

quanto os trabalhadores da 
saúde precisam ser valoriza-
dos. “O debate das 30 horas 
já é feito em âmbito nacio-
nal há bastante tempo. Em 
Minas, nós avançamos nas 
demandas da educação e 
também queremos avançar 
na saúde”, asseverou.

Vício entre presidiários preocupa comissão

A população carcerária de 
Minas Gerais vive hoje uma 
epidemia de dependência 
química, com consequências 
diretas no aumento da rein-
cidência e da criminalidade 
fora das penitenciárias. A si-
tuação foi discutida ontem, 
em audiência da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Dro-

gas. Representantes do Esta-
do admitiram que não existe 
atualmente uma política pú-
blica específica para contro-
lar a dependência de álcool e 
drogas dos presos.

Durante a reunião, tan-
to o deputado Antônio Jorge 
(PPS) quanto a superinten-
dente de Prevenção da Sub-
secretaria de Políticas sobre 

Drogas, Fabiane Rodrigues Oli-
veira, consideraram a situação 
constrangedora e mostraram 
esperança de uma melhora 
do quadro com a reformula-
ção do Plano Operativo Esta-
dual de Atenção à Saúde no 
Sistema Prisional, que está 
em andamento.

Uma das medidas re-
centes é a implantação, no 
Estado, do Grupo Condutor da 
Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (Pnaisp), 
que prevê a habilitação de 
equipes municipais de saú-
de, financiadas pelo governo 
federal. O deputado Antônio 
Jorge, no entanto, fez um 
apelo aos representantes do 
Executivo para que ajudem a 
ampliar esse grupo condutor, 
de forma a garantir a partici-
pação de entidades como as 
comunidades terapêuticas. 

Criminalidade – Segundo Car-
los Eduardo Braga Menezes, 
criador da comunidade tera-
pêutica Ele Clama, a estimati-
va é de que mais de 90% dos 
presos tenham problemas 
com drogas. As consequências 
disso para a sociedade ficam 
claras com os inúmeros casos 
de detentos que, uma vez em 
liberdade, voltaram a praticar 
crimes para financiar o vício.

Sobre o uso generalizado 
de drogas nos presídios, Antônio 
Jorge questionou o diretor de 
Saúde e Atendimento Psicosso-
cial da Secretaria de Estado de 
Defesa Social, Jober de Souza, 
se há uma facilitação da entrada 
de psicotrópicos nas unidades, 
como estratégia para evitar re-
beliões. “Se a entrada de drogas 
existe é porque o controle está 
falhando”, afirmou Souza. O di-
retor relatou que hoje a secre-
taria trabalha com campanhas 
pontuais contra o vício.

 Willian Dias 

Parlamentares defenderam a reestruturação do Ipsemg

Guilherme Dardanhan 

Influência das drogas na criminalidade foi um dos assuntos abordados
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9 horas

10 horas

-

-

10h30

-

14 horas

14h30

-

15 horas

-

16 horas
-

16h30
-

 0h Palestra (continuação) – Voto obrigatório ou facultativo, com 
Edilene Lobo e Reginaldo Gonçalves 

 1h Panorama – A volta do H1N1
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (24/2) – Medidas para 

estimular a implementação de conselhos do idoso em todos os 
municípios do Estado

 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 
Brasil, com Rafael Melo

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte 
público) 

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Pessoas desaparecidas
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Cientista político Fábio Wanderley dos Reis

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte 

público) 
 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 – Pessoas desaparecidas
 20h Palestra – 

STF, Dias Tófolli
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação 
 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 1.099/15

-
-

PL 1.433/15

PL 1.682/15

PL 1.832/15

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Mito ou verdade? 
• Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
• O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.


