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Projeto que propõe mais autonomia à
Defensoria Pública é recebido em Plenário

Foi recebido em Plenário, na 
Reunião Ordinária de ontem, 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 51/16, da Defenso-
ria Pública, que tem por ob-
jetivo atualizar a Lei Orgânica 
estadual do órgão (Lei Com-
plementar 65, de 2003).

Conforme justificativa  que 
acompanha o projeto, a propo-
sição pretende adequar a re-
feria lei ao novo ordenamento 
jurídico previsto em normas 
federais mais atuais. Nesse 
sentido, o PLC reformula os 
artigos desatualizados em 
relação à nova legislação, in-
corporando os princípios e 
institutos decorrentes da am-
pliação da autonomia da De-
fensoria Pública e explicitando 
os instrumentos necessários 
para essa compatibilização.

Uma das normas que nor-
tearam a atualização sugerida 
é a Lei Complementar Federal 
132, de 2009, que introduziu 
na Lei Orgânica nacional da 
Defensoria Pública a amplia-
ção das funções institucionais 
do órgão, a regulamentação 
da sua autonomia funcional, 
administrativa e orçamentária 
e a democratização e moder-
nização da sua gestão.

Já a Emenda Constitucio-
nal 80, de 2014, serviu como 

base para a proposta de es-
tender à Defensoria Pública a 
competência para a iniciativa 
de projetos de lei sobre a alte-
ração do número de cargos de 
defensores, a criação e extinção 
de cargos e a remuneração dos 
seus serviços auxiliares, a fixa-
ção do subsídio de seus mem-
bros, a criação ou extinção dos 
seus órgãos e a alteração de sua 
organização e divisão.
Indicações – Na mesma reu-
nião, foram lidos comunicados 
sobre indicações de líderes e 

vice-líderes de bancadas. O de-
putado Cabo Júlio (PMDB) foi 
oficializado como vice-líder do 
Governo. Os deputados João 
Magalhães e João Alberto fo-
ram indicados para, respecti-
vamente, líder e vice-líder da 
bancada do PMDB.

Os deputados Anselmo 
José Domingos (PTC), Antônio 
Jorge (PPS), Glaycon Franco 
(PV), Noraldino Júnior (PSC) e 
Paulo Lamac (Rede) serão os 
vice-líderes do Bloco Compro-
misso com Minas Gerais.

Os deputados Geraldo Pi-
menta e Celinho do Sinttrocel, 
ambos do PCdoB, foram indi-
cados como membros efetivo 
e suplente da Comissão de 
Saúde, respectivamente.

A Presidência ainda in-
formou que o balanço do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) relativo ao exercício fi-
nanceiro de 2015 foi publica-
do no Diário do Legislativo do 
último dia 7 e que o prazo pa-
ra requerimento de informa-
ções ao órgão já se encerrou.

PL prevê crédito suplementar para o órgão
O Plenário já pode analisar o 
Projeto de Lei (PL) 3.402/16, 
do governador, que auto-
riza a abertura de crédito 
suplementar ao orçamento 
fiscal do Estado em favor da 
Defensoria Pública. Ontem, 
a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), ampliada com mem-
bros das demais comissões 

permanentes, aprovou pare-
cer de turno único favorável à 
proposição e pela rejeição da 
emenda nº 1, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

O projeto prevê que o 
crédito suplementar será de 
até R$ 2.827.691,30. Os re-
cursos disponibilizados irão 
cobrir investimentos e outras 
despesas correntes do órgão.

A emenda nº 1 condiciona 
a autorização para a abertura 
de crédito à demonstração con-
tábil-financeira de que o repas-
se não comprometa transferên-
cias para as áreas de educação, 
saúde e segurança.

Sargento Rodrigues citou 
o anunciado “comprometi-
mento do erário” e a redução 
de repasses de verba de cus-

teio para essas áreas como 
justificativas para condicio-
nar a abertura de crédito. O 
relator, deputado Arnaldo 
Silva (PR), explicou que os 
recursos previstos na pro-
posição são provenientes de 
convênios com órgãos fede-
rais, de doações ou de verbas 
diretamente arrecadadas pe-
la própria Defensoria Pública.

 Na Reunião Ordinária, também foram comunicadas indicações de líderes e vice-líderes de bancadas

Guilherme Dardanhan 
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Cenário político causa apreensão em
agentes culturais reunidos em Uberlândia

As consequências de um possí-
vel impeachment da presidente 
da República, Dilma Rousseff, 
começam a preocupar autori-
dades e representantes do se-
tor cultural em Minas. Durante 
o encontro regional de Uber-
lândia (Triângulo Mineiro) do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, realizado ontem 
pela Assembleia, o vice-pre-
sidente do Conselho Estadual 
de Cultura, Rubem dos Reis, 
apontou como consequência 
da medida a possibilidade de 
extinção do Ministério da Cul-
tura (MinC), em um eventual 
governo chefiado pelo atual 
vice-presidente, Michel Temer. 
O secretário municipal de Cul-
tura de Uberlândia, Gilberto 
Neves, também se mostrou 
apreensivo em relação a uma 
mudança de rumos.

De acordo com Rubem 
dos Reis, há rumores de que 
uma mudança no governo 
pode levar à substituição do 
MinC e de outras pastas, co-
mo o Esporte, por um grande 
ministério de captação de re-
cursos, via leis de incentivo. 
Essa ideia vai na contramão 
do que propõem o Progra-
ma Nacional de Fomento e 
Incentivo à Cultura (ProCul-
tura), projeto que tramita no 
Senado para substituir a Lei 
Rouanet (Lei Federal 8.313, 
de 1991), e o Plano Estadual 
de Cultura, contido no Proje-
to de Lei (PL) 2.805/15, que 
tramita na ALMG.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura de Uberlândia, 
Gilberto Neves, o vice-presi-
dente Michel Temer tem si-
nalizado ser favorável a uma 
redução da atuação pública 
em diversos setores. Isso, em 
sua avaliação, poderá prejudi-
car a aprovação do ProCultura 
no Senado. “O projeto pode até 
ser aprovado, mas com um viés 
mais de mercado”, afirmou. 

Em seu pronunciamento, 
o secretário de Estado da Cul-
tura, Angelo Oswaldo, afir-
mou que a intenção de Fer-
nando Pimentel, em Minas, 
é justamente corrigir distor-
ções da Lei Estadual de Incen-
tivo à Cultura (Lei 12.733, de 
1997, depois substituída pela 
Lei 17.615, de 2008). Segun-

do ele, nos últimos dois anos, 
80% dos recursos destinados 
à cultura, via lei de incentivo, 
foram destinados a projetos da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Além disso, apenas 
20 grandes empresas foram 
responsáveis por quase todo o 
valor aplicado por meio da lei 
de incentivo no período.
Fundo estadual – O secretá-
rio também afirmou que o 
governo do Estado pretende 
fortalecer o Fundo Estadual 
de Cultura. O acesso de gru-
pos culturais do interior ao 
fundo, na avaliação de Ange-
lo Oswaldo, é muito mais fácil 
do que a captação de recur-
sos via lei de incentivo. 

Os três parlamentares 
que participaram do encon-

tro também defenderam a re-
gionalização dos recursos pa-
ra o setor. O deputado Bosco 
(PTdoB) disse que a intenção 
do plano estadual é melhorar 
o quadro atual. “O que vemos 
hoje é que a maioria dos gru-
pos culturais, principalmente 
no interior, vive com o pires 
na mão”, afirmou.

O deputado Professor 
Neivaldo (PT) citou inúme-
ras manifestações culturais 
do município que enfrentam 
dificuldades para se manter, 
tais como o congado e a folia 
de reis. Já o deputado Wan-
der Borges (PSB) defendeu a 
vinculação de receitas dos or-
çamentos públicos à cultura. 
“As pessoas precisam pensar 
mais no coletivo”, concluiu.

Conservação do patrimônio é prioridade
Durante a abertura do fórum, 
o secretário Angelo Oswaldo 
prestou uma homenagem ao 
município e à arquiteta mo-
dernista ítalo-brasileira Lina 
Bo Bardi. Ele doou um cruci-
fixo para a Igreja do Espírito 
Santo do Cerrado, projetada 
em 1975 pela arquiteta. A 
igreja é o único imóvel tom-

bado pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais 
(Iepha) em Uberlândia. 

O investimento na con-
servação do patrimônio cul-
tural foi uma das prioridades 
defendidas pelo secretário 
municipal Gilberto Neves. Ele 
citou imóveis históricos da ci-

dade que precisam ser recu-
perados, como a Estação Fer-
roviária Sobradinho, de 1896, 
e a Escola Estadual Enéas Gui-
marães, situada em um casa-
rão de 1897. Outra prioridade 
do município, segundo Neves, 
é a recuperação do Teatro 
Grande Otelo, de 300 lugares, 
que está fechado há dez anos. 

Essas e outras propos-
tas foram discutidas, à tar-
de, por grupos de trabalho 
organizados para avaliar a 
proposta do Plano Estadual 
de Cultura. Os participantes 
ainda elegeram delegados 
para representar a região na 
etapa final do fórum, em ju-
nho, na ALMG. 

 Willian Dias 

Participantes do fórum abordaram os possíveis impactos de uma mudança no governo para o setor 
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IEF esclarece limites de área de 
preservação permanente em chapadas

Nos terrenos planos, classi-
ficados como chapadas, são 
considerados áreas de pre-
servação permanente (APPs) 
apenas os locais terminados 
em escarpas, devendo a área 
a ser preservada não ter uma 
borda menor do que 100 me-
tros. O esclarecimento foi da-
do pelo representante do Ins-
tituto Estadual de Florestas 
(IEF), após questionamentos 
feitos por representantes de 
empreendimentos agrícolas 
sobre os critérios e limites 
das APPs nas chapadas. O 
assunto foi discutido ontem, 
em reunião da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

Legalmente, as chapadas 
são caracterizadas por uma 
topografia plana com baixa 
declividade, em uma área 
com mais de 10 hectares de 
superfície, situadas a mais de 
600 metros de altitude e ter-
minadas abruptamente em 
escarpas, que são rampas de 
terrenos com inclinação de 
pelo menos 45°, que delimi-
tam terrenos de tabuleiros. 
A Lei 20.922, de 2013, e a 
Lei Federal 12.651, de 2012, 
consideram como APPs as 
bordas dos tabuleiros ou cha-
padas, até a linha de ruptura 

do relevo, em faixa nunca in-
ferior a 100 metros em pro-
jeções horizontais.

Conforme informou o 
gerente de Monitoramento 
da Cobertura Vegetal, Geo-
processamento e Sensoria-
mento Remoto do IEF, Waldir 
José de Melo, o órgão editou 
a Nota Técnica 19, de 2014, 
que estabelece que as áreas 
de preservação permanente 
nos terrenos de chapada de-
vem ser apenas as bordas do 

terreno que terminarem ou 
fizerem limite com escarpas. 
Entretanto, Melo explicou 
que essa nota foi questiona-
da pelo Ministério Público 
(MP), que entendeu que a 
área a ser preservada deveria 
ser todo o entorno do terre-
no da chapada. 

De acordo com o re-
presentante do IEF, a partir 
dessa intervenção e de um 
novo entendimento jurídico, 
o órgão editou a Nota Técni-

ca 03, de 2015, que acatou a 
concepção de APP proposta 
pelo MP. Entretanto, após 
questionamentos feitos por 
empreendedores agrícolas, 
a questão foi analisada pela 
Advocacia-Geral do Estado, 
que, em março de 2016, 
emitiu parecer que manti-
nha o que determinava a no-
ta técnica anterior, ou seja, 
limitando a APP nas chapa-
das às áreas que terminas-
sem em escarpas.

Segundo o presidente da 
Associação das Indústrias Su-
croenergéticas de Minas Ge-
rais (Siamig), Mário Campos, 
o maior ponto de divergên-
cia é que, em Minas Gerais, 
existem várias regiões em 
que não há a terminação de 
escarpa circundando todo o 
terreno, mas apenas em pon-
tos específicos.

Na sua avaliação, o que 
o setor pretende questionar 
é a Nota Técnica 03, de 2015, 
do IEF, que determina que 
toda a área do entorno da 
chapada deva ser submeti-
da a um recuo para a APP. 
Em todo o Estado, seriam 
cerca de 50 mil hectares 
recuados, que ficariam le-
galmente indisponíveis para 
empreendimentos.

Terminologia provoca divergências
Para o professor Carlos An-
tônio Alvares Ribeiro, do De-
partamento de Engenharia 
Florestal da Universidade 
Federal de Viçosa, a legis-
lação prevê que, para ser 
considerada uma escarpa, a 
inclinação do terreno deve 
ser igual ou superior a 45° 
e deve abranger todo o seu 
entorno, delimitando os re-
levos da chapada. Em sua 
opinião, isso significa dizer 
que áreas que possuem 45° 
de inclinação, mas que não 
delimitam terreno, não po-
dem ser consideradas es-
carpas, mas, sim, encostas 

íngremes, que, por sua vez, 
já são protegidas por lei. A 
partir desse entendimento, 
a APP de uma chapada de-
veria abranger toda a borda 
do terreno que a circunda.

Entendimento contrário 
tem o promotor Marcelo Aze-
vedo Maffra. Para ele, o con-
ceito legal diz apenas que as 
chapadas são terrenos termi-
nados de forma abrupta em 
escarpa. “A leitura legal, em 
momento algum, trouxe co-
mo requisito que a chapada 
fosse predominantemente 
ou totalmente circundada 
por escarpa”, disse. 

O deputado Cássio Soares 
(PSD) defendeu que o deba-
te promovido pela comissão 
possibilite a resolução da 
questão, sem causar prejuí-
zos para os produtores e nem 
para o meio ambiente. Já o 
deputado Carlos Pimenta 
(PDT) questionou o papel 
do Estado diante das APPs 
e cobrou que a fiscalização 
seja feita de foma sistemá-
tica. O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), por 
sua vez, fez críticas quanto 
às exigências de licenças 
ambientais para se ter acesso 
a financiamentos.

Representantes de empreendimentos agrícolas questionaram critérios das APPs nas chapadas

Pollyanna Maliniak 
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Mudança de batalhão pode auxiliar no
combate à violência na Região Central

A transferência do 25º Bata-
lhão da Polícia Militar, atual-
mente localizado em Curvelo, 
para Sete Lagoas, ambas na 
Região Central do Estado, foi 
uma das demandas apresen-
tadas ontem pelos participan-
tes de audiência da Comissão 
de Segurança Pública. A reu-
nião discutiu o aumento dos 
crimes nos municípios de Bal-
dim e Jequitibá, ambos sob a 
jurisdição do 25º Batalhão.

“Dizem que o comando 
está em Curvelo por questão 
estratégica, mas ninguém 
consegue explicar por que 
centralizar as decisões em 
uma cidade com índice de 
violência muito menor do que 
Sete Lagoas, por exemplo”, 
questionou o deputado Dou-
glas Melo (PMDB), autor do 
requerimento para a audiên-
cia. Sete Lagoas está a menos 
de 50 quilômetros de Baldim 
e de Jequitibá, e a cerca de 
150 quilômetros de Curvelo. 
Por isso, a transferência do 
batalhão facilitaria o policia-
mento nos dois municípios.

Durante a reunião, foram 
apresentados relatos sobre a 
criminalidade na região, como 
assaltos a residências na área 
rural. “Os bandidos chegam, 
amarram as pessoas e ainda 
dizem que vão continuar rou-
bando porque sabem que não 
tem policiamento”, afirmou 
Cloves Saturnino de Almeida, 
vereador de Jequitibá. Igor 
Martins, vereador de Baldim, 
lembrou que os caixas eletrô-

nicos do município foram fe-
chados depois de ataques. 

O subcomandante do 25º 
Batalhão, major João Batista 
de Freitas, reconheceu que a 
violência na região aumentou. 
Ele explicou que Baldim conta 
com 11 policiais, enquanto Je-
quitibá tem o auxílio de ape-
nas seis. Cada agente só pode 
trabalhar 40 horas por sema-
na, o que torna inviável a es-
cala de dois por turno nessas 
cidades. Por isso, tem sido uti-
lizado o modelo chamado de 
“guarnição conjunta”, na qual 
um policial de cada município 
forma a dupla de policiamen-
to. Assim, quando eles preci-
sam se deslocar até Curvelo 
para registrar alguma ocor-
rência, as duas cidades ficam 
sem patrulhamento.

A grande extensão da 
área rural dos dois municí-
pios e a descentralização da 
população também foram 
apresentadas pelo major co-
mo dificultadores para um 
patrulhamento efetivo. 
Precariedade – O delegado da 
Polícia Civil Alexandre Viana 
Corrêa, que atua na Delegacia 
de Furtos e Roubos de Sete 
Lagoas e também em Baldim, 
acredita que o reduzido efetivo 
é um dos maiores problemas. 
Ele informou que conta com o 
apoio de um detetive e de um 
escrivão em Sete Lagoas, en-
quanto em Baldim há apenas 
uma escrivã ad hoc, que, por 
não ser servidora efetiva, não 
pode realizar vários trabalhos. 
Alexandre Corrêa também re-
clamou da falta de estrutura. 

Já a delegada Sílvia Fi-
gueiredo, que atua em Jequi-
tibá, salientou que é preciso 
endurecer a legislação e me-
lhorar o sistema carcerário. 
Viaturas – Na mesma reu-
nião, Douglas Melo anunciou 
a entrega, ainda este ano, 
de duas viaturas para a Polí-
cia Militar na região, viabili-
zadas por meio de emenda 
parlamentar do deputado. O 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB), por sua vez, criticou 
os cortes de recursos destina-
dos a segurança pública, por 
parte do governo do Estado.
Providências – Após os de-
bates, a comissão aprovou 
requerimentos com pedidos 
de providência em relação à 
segurança pública nas cida-
des de Baldim e Jequitibá. 

Sada Cruzeiro será homenageado na ALMG
Os deputados da Comissão 
de Esporte, Lazer e Juventude 
aprovaram, na reunião de on-
tem, requerimento para que 
seja realizada reunião em ho-
menagem ao time de vôlei Sa-
da Cruzeiro, pela conquista do 
tetracampeonato da Superliga 
Masculina. A solicitação da ati-

vidade é de autoria dos depu-
tados Douglas Melo (PMDB) e 
Geraldo Pimenta (PCdoB). 

Na Comissão de Trans-
porte, Comunicação e 
Obras Públicas, será agen-
dada reunião sobre o apli-
cativo de transporte indi-
vidual Will-Go, que chegou 

ao Brasil neste mês de abril 
e é apresentado como uma 
alternativa ao Uber. Requeri-
mento nesse sentido, do de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), foi aprovado pelos 
parlamentares.

Já o potencial turístico e 
econômico de Curvelo será 

tema de reunião da Comis-
são de Desenvolvimento 
Econômico, a pedido do 
deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB). Curvelo re-
ceberá, em 2016, eventos 
de projeção internacional, 
como o Circuito Automobi-
lístico dos Cristais.

Clarissa Barçante 

Os convidados relataram o aumento dos crimes nos municípios de Baldim e Jequitibá 
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Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.402/16

Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor 
da Defensoria Pública do Estado. Discussão em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 2.046/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 
2º turno

ORDEM DO DIA

Oposição se solidariza com deputado
barrado em cerimônia do Executivo

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, diversos par-
lamentares se solidarizaram 
com o deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que denunciou 
ter sido impedido pela Polícia 
Militar de ter acesso à Praça 
Tiradentes, em Ouro Preto, na 
última quinta-feira (21), du-
rante a cerimônia de entrega 
da Medalha da Inconfidência.

O líder da Minoria, depu-
tado Gustavo Valadares (PSDB), 
leu ofício destinado ao pre-
sidente da Casa, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), por 
meio do qual a oposição re-
pudia o ocorrido e reivindica 
providências legais por parte 
do Parlamento mineiro. De 
acordo com os deputados que 
assinam o documento, o par-
lamentar foi arbitrariamente 

impedido de se aproximar do 
local do evento sem qualquer 
justificativa plausível. Eles pe-
dem a apuração dos fatos e, 
se for o caso, punição dos res-
ponsáveis. Além de Valadares, 
referendam a carta 16 depu-
tados da oposição.

O deputado Arnaldo Silva 
(PR), cujo partido é da base do 
governo, também se manifes-
tou a favor de Rodrigues. Ele 
lembrou que já foi impedido 
de visitar duas escolas na ci-
dade de Prata (Triângulo). 

Os deputados Carlos Pi-
menta (PDT), Gustavo Cor-
rêa (DEM), João Vítor Xavier 
(PSDB), Gustavo Valadares, 
João Leite (PSDB), Noraldino 
Júnior (PSC), Gil Pereira (PP) 
e Bonifácio Mourão (PSDB) 
pediram a palavra durante 

a reunião para criticar o tra-
tamento dispensado ao de-
putado Sargento Rodrigues. 
Eles condenaram, também, 
o fato de militantes da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT) e do MST (Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) terem sido auto-
rizados a circular livremente 
no local da homenagem.

Mais cedo, durante reu-
nião da Comissão de Segu-
rança Pública, outros parla-
mentares também se solida-
rizaram com Rodrigues, entre 
os quais o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e a de-
putada Ione Pinheiro (DEM).
Ultraje – Sargento Rodrigues 
agradeceu o apoio e disse que 
se sentiu “ultrajado na condi-
ção de cidadão”. Para o depu-

tado, o ocorrido se configura 
como uma grave violação dos 
direitos humanos e do direito 
constitucional de ir e vir.

Ele reforçou que vai co-
brar providências da Casa, 
por considerar que o fato re-
presenta uma ofensa a todo 
o Parlamento.
Segurança – Em entrevista 
à TV Assembleia, o líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), afirmou que, 
como o evento era de gran-
de porte, houve uma grande 
preocupação com a seguran-
ça. Assim, apenas pessoas 
previamente credenciadas 
teriam tido acesso ao local. 
De acordo com o parlamen-
tar, o deputado Sargento Ro-
drigues teria tentado entrar 
sem essa identificação.

ORADORES

Impeachment
O deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) abordou o processo 
de cassação do mandato da 
presidente Dilma. Ele disse 
ter presenciado “um show de 
horrores e de hipocrisia” no 
Congresso, durante a reunião 
que tratou da admissibilidade 
do impeachment. Para o de-
putado, é impossível se falar 
sobre democracia “quando 

inimigos dos direitos huma-
nos são abraçados”, em refe-
rência à relação do governo 
federal com outros regimes, 
como o de Cuba. João Vítor 
defendeu o impeachment, 
afirmando se tratar de um 
processo constitucional. Ele 
ponderou que os erros do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
não justificam as falhas do 

governo. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) agradeceu as manifes-
tações de apoio dos colegas 
pelo incidente ocorrido em 
Ouro Preto, na última quinta-
-feira (21), quando foi impedi-
do de entrar na cerimônia de 
entrega da Medalha da Incon-
fidência. Para ele, o seu direi-
to de ir e vir foi negado pela 
ação da Polícia Militar.

Medalha
O deputado Arnaldo Silva (PR) 
prestou solidariedade ao depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT), 
afirmando que o Parlamento 
mineiro foi ofendido durante a 
entrega da Medalha da Inconfi-
dência, em Ouro Preto, quando 
Rodrigues foi impedido de ter 
acesso à praça onde se reali-
zava o evento. Ele disse que, 

mesmo fazendo parte do bloco 
de apoio ao governo, repudiava 
o tratamento dispensado ao 
pedetista. Silva lembrou que 
também foi impedido de visitar 
duas escolas estaduais em Pra-
ta (Triângulo). O parlamentar 
manifestou, ainda, pesar pela 
morte de Alceu Silva Queiroz, 
ex-prefeito de Frutal (Triângu-
lo). Na sua opinião, Alceu trans-

formou a cidade em referência 
para a região. Em aparte, Ro-
drigues afirmou que aprovou 
requerimento na Comissão de 
Segurança Pública para ouvir 
os comandantes da Polícia Mi-
litar em serviço durante a ho-
menagem em Ouro Preto. Em 
outro aparte, Glaycon Franco 
(PV) lamentou o falecimento 
do médico André Luiz Roquete.
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, denúncia de intimidação contra ambientalista. Requerimen-
to: deputado Iran Barbosa

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

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

discutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 
1.111/15 (2º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao município de Cataguases

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre 15 proposições, entre as quais o PL 1.326/15, do deputado 
Arlen Santiago, que garante a entrada gratuita em espetáculos culturais 
no Estado aos professores da rede pública 

13 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da UFMG

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Manifestação do Sindpol (Espaço Democrático José Aparecido de Olivei-

ra) – cessão de espaço
14h30

• Comissões de Saúde, de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, de 
Esporte, de Segurança Pública e de Prevenção e Combate às Drogas (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, a realização de 
eventos open bar no Estado. Requerimento: deputados Roberto Andra-
de e Wander Borges

• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

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

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da co-

missão
16 horas

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

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
17h40

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.917/2015 (turno único), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui 
o dia 3 de outubro como Marco da Renovação da Primeira República

19 horas
• Lançamento de nova edição do livro Autos de Devassa da Inconfidência Mi-

neira e inauguração do Painel Tiradentes, de Candido Portinari (Salão Nobre)
• Comissão de Participação Popular (Contagem) – debater, com a presença 

de convidados, o transporte público da Regional Petrolândia. Requeri-
mento: deputada Marília Campos

• Lançamento do projeto Brasil Forte (Teatro) – cessão de espaço

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Saúde no trabalho
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (2/3) – Debate as demandas e dificuldades 

de unidades da Fhemig
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 3 (Riquezas de 

Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia) 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Aumento do número de diabetes 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Ator Elvécio Guimarães
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 3 (Riquezas de 
Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia) 

 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 – Aumento do número de diabetes 
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo Ladeira
 21h Assembleia Debate – Entraves para recuperar a BR-040 em Minas
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.049/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º 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 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que es-
pecifica. Discussão em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-
fica a doá-lo à Uemg. Discussão em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destina-
ção dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Discus-
são em 1º turno

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóveis ao município de Itaúna. Discussão em 1º turno

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Con-
sórcio Público Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência e Emergência 
da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Discussão em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da 
destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. 
Discussão em 1º turno


