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Comissão solicita ação conjunta das
polícias contra flanelinhas na Capital

O presidente da Comissão 
de Segurança Pública, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), solicitou às Polícias  
Civil e Militar que realizem, 
em conjunto com a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH), 
por meio da Guarda Mu-
nicipal, uma operação que 
mapeie e combata a atua-
ção de lavadores de carro e 
guardadores clandestinos, 
conhecidos como flaneli-
nhas, na Capital. O pedido 
foi feito ontem, em audiên-
cia pública sobre o tema.

Segundo o parlamentar, 
os cidadãos são vítimas do 
que chamou de “pseudoguar-
dadores”, que praticam crimes 
de extorsão, por meio de ame-
aças à integridade física e psi-
cológica e contra o patrimônio. 
De acordo com Rodrigues, tra-
ta-se de uma gangue de crimi-
nosos que desafia o poder pú-
blico. “No mês passado, uma 
mulher foi agredida, na região 
da Savassi, por se recusar a 
pagar R$ 5 para um guardador 
de 72 anos”, exemplificou.

Adriana de Barros Mon-
teiro, delegada de Polícia Ci-

vil, lamentou que a situação 
abusiva por parte dos flane-
linhas seja uma realidade na 
Capital. Diante desse qua-
dro, ela fez um apelo para 
que a polícia seja acionada, 
para a elaboração de um ma-
peamento mais adequado, 
que, por sua vez, contribui-

ria para a maior efetividade 
das investigações. Da mesma 
forma, a delegada responsá-
vel pela região Centro-Sul 
de Belo Horizonte, Cláudia 
Proença, pediu que os cida-
dãos denunciem a atuação 
dos flanelinhas, mesmo que 
de forma anônima.

“Estamos preparando uma 
campanha educativa para que 
os cidadãos saibam como agir 
nesses casos”, informou a 
delegada Adriana Monteiro. 
O deputado Sargento Rodri-
gues colocou a Assembleia 
à disposição para auxiliar na 
divulgação da iniciativa. 

Delegados apontam legislação como entrave
O delegado que responde 
pela região Central da Capi-
tal, Rogério Cedrola, afirmou 
que as polícias vêm desem-
penhando o seu papel. Ele 
acredita que os entraves se-
jam a legislação e o Poder 
Judiciário. “Muitas vezes o 
entendimento é de que não 
há crime. É preciso o desen-
volvimento de um tipo penal 
federal específico, para que 
as forças de segurança con-
sigam ter mais efetividade no 
seu trabalho”, salientou.

O também delegado Fe-
lipe Cordeiro destacou que a 

profissão flanelinha não exi-
ge escolaridade ou qualquer 
preparo específico, o que faz 
com que o Judiciário entenda 
que essas pessoas não este-
jam praticando crime, desde 
que não exijam dinheiro. Em 
sua fala, ele cobrou maior en-
volvimento da PBH para a so-
lução do problema, uma vez 
que ela é o agente regulador 
do espaço público.

O major Eduardo Felis-
berto Alves, do 1º Batalhão 
de Polícia Militar, informou 
que, somente este ano, fo-
ram feitas 68 operações, 

que resultaram na condução 
de 197 guardadores. Para o 
major, não há forma de coi-
bir os flanelinhas senão pela 
detenção. No entanto, ele ar-
gumentou que as polícias en-
frentam problemas de segu-
rança em todos os locais da 
cidade e estão sobrecarrega-
das. “Espero que o Ministério 
Público ofereça denúncias e 
o Judiciário aplique multas. 
Todas as ocorrências têm si-
do bem recebidas pela Polícia 
Civil, o que mostra a integra-
ção que existe entre as forças 
de segurança”, concluiu.

Reunião conjunta – O de-
putado Cabo Júlio (PMDB) 
pediu a realização de uma 
audiência pública em con-
junto com a Câmara Muni-
cipal de BH. Para ele, se faz 
necessária uma ação mais 
incisiva, que envolva o Le-
gislativo estadual e o mu-
nicipal. O deputado Wander 
Borges (PSB) apoiou a inicia-
tiva e ressaltou que acabar 
com a prática é um grande 
desafio, tendo em vista que 
até os flanelinhas creden-
ciados não estariam respei-
tando os cidadãos. 

A atuação dos chamados flanelinhas em Belo Horizonte foi questionada pela Comissão de Segurança Pública

Clarissa Barçante 
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Presidente prestigia lançamento de livro
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
participou ontem, na Academia Mineira de Letras, do lança-
mento da obra Servidor Público – Teoria e Prática, de autoria 
do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes.

De acordo com o presidente do TJMG, o livro, publicado 
pela Editora Fórum, é fruto dos mais de 20 anos de experiência 
como magistrado e professor universitário na área de Direito 
Público. Pedro Carlos Bitencourt explicou que a obra, desti-
nada a estudantes de Direito e profissionais da área, aborda 
questões como aspectos constitucionais, regime jurídico, im-
probidade administrativa e aposentadoria.

Segundo Bitencourt, a administração pública espera de qual-
quer servidor que ele cumpra o seu dever, que é servir à sociedade 
com eficiência, tendo sempre como horizonte o interesse público.

ALMG participa de congresso de municípios
A Assembleia estará presente nos três dias de programação 
do 33º Congresso Mineiro de Municípios, iniciado ontem no 
Expominas, em Belo Horizonte. A ALMG conta com um estan-
de próprio no evento, organizado pela Associação Mineira de 
Municípios (AMM), que permite aos visitantes conhecer os 
serviços oferecidos pelo Legislativo mineiro. Entre eles, são 
destaque o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), o Procon e os 
cursos da Escola do Legislativo.

O estande também foi pensado como um espaço para encon-
tros políticos entre deputados estaduais e lideranças municipais. 
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
foi representado ontem, na abertura do congresso, pelo 2º-vice-
-presidente da Casa, deputado Lafayette de Andrada (PSD).

Durante o lançamento, o vice-governador Antônio An-
drade defendeu a flexibilização da legislação como forma de 
solucionar os problemas que os municípios enfrentam para 
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

PL amplia acesso a unidades prisionais
O Projeto de Lei (PL) 1.371/15, 
do deputado Durval Ângelo 
(PT), que altera a Lei 13.955, de 
2001, a qual dispõe sobre o li-
vre acesso de autoridades aos 
estabelecimentos carcerários, 
teve ontem parecer de 2º tur-
no aprovado pela Comissão 
de Segurança Pública. O rela-
tor, deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), opinou pela apro-
vação da matéria na forma do 
vencido em 1º turno, com a 
emenda nº 1, que apresentou. 
A proposição está pronta para 
retornar ao Plenário.

O projeto atualiza as re-
ferências a órgãos e autori-
dades previstas na lei e aper-
feiçoa o controle externo dos 

estabelecimentos prisionais 
no Estado, mediante a inclu-
são, na forma aprovada em 1º 
turno no Plenário, de novas 
autoridades com a prerroga-
tiva de vistoriar presídios sem 
comunicação prévia (ouvidor 
penitenciário e membros do 
conselho da comunidade das 
comarcas e de comissão da 
ALMG) e com aviso prévio de 
72 horas (integrante de pas-
toral e capelania religiosa).

O relator propõe, com 
a emenda apresentada, que 
os estabelecimentos pri-
sionais administrados pela 
Polícia Civil e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar também 
sejam objeto da lei, permi-

tindo, assim, o controle ex-
terno sobre eles.
Emergência em eventos – 
Também foi aprovado pare-
cer de 2º turno favorável ao 
PL 1.683/15, do deputado 
Gustavo Corrêa (DEM), que 
dispõe sobre a prestação de 
orientações de segurança e 
de procedimentos de emer-
gência em eventos. O relator, 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
sugeriu a  aprovação da pro-
posição na forma do vencido 
em 1º turno.

O PL 1.683/15, que es-
tá pronto para análise de 2° 
turno no Plenário, obriga os 
responsáveis por eventos e 
espetáculos programados 

para ambientes fechados 
a orientar o público sobre 
procedimentos de emer-
gência e normas de segu-
rança aplicáveis àquelas 
situações. Essas informa-
ções deverão ser prestadas 
momentos antes do início 
do evento, indicando-se as 
saídas de emergência, o local 
dos extintores e outras infor-
mações oportunas para a se-
gurança do público presente.

A proposição estabelece, 
ainda, que o descumprimen-
to da norma proposta sujei-
tará o responsável às sanções 
previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor (Lei Fede-
ral 8.078, de 1990).

Willian Dias

 Ricardo Barbosa 
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Defensoria Pública pede anulação de
reintegração de posse em ocupação       

A Defensoria Pública do Es-
tado ingressou ontem com 
um mandado de segurança 
no Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJ) para anular 
a reintegração de posse de 
área ocupada por 40 famílias 
do acampamento Aurora, no 
município de Jequitinhonha 
(Vale do Jequitinhonha). O 
anúncio foi feito pela defen-
sora pública Ana Cláudia da 
Silva Alexandre, durante au-
diência da Comissão de Par-
ticipação Popular. O despejo 
das famílias está marcado pa-
ra a próxima sexta-feira (6).

No mandado com pedido 
de liminar, a Defensoria Espe-
cializada em Direitos Huma-
nos, Coletivos e Socioambien-
tais pede que o TJ declare a 
incompetência da comarca lo-
cal, que é de vara única e sem 
juiz titular, para julgar a ação 
de reintegração e, por conse-
quência, a nulidade do despe-
jo. O órgão pleiteia a remessa 
dos processos que tratam da 
questão à Vara de Conflitos 
Agrários de Minas Gerais, na 
Comarca de Belo Horizonte.

A intenção da Defensoria 
é adiar prazos e prosseguir 
as negociações em busca de 
uma solução definitiva para 
as cerca de 200 pessoas que 
vivem no acampamento, for-
mado por integrantes do Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST) que 
estão na área desde maio do 
ano passado.

Não havendo uma deci-
são judicial em contrário até 
sexta (6), o comandante da 
15º Região da Polícia Militar, 
coronel Aroldo Pinheiro de 
Araújo, garantiu que tudo 
será feito para que o cumpri-
mento da ordem de desocu-
pação transcorra de maneira 
pacífica. De acordo com o co-
mandante, diante da deman-
da para que o processo seja 
remetido à Vara de Conflitos 
Agrários, a ordem judicial de 
desocupação já teria sido reco-
lhida e remetida à Comarca de 
Almenara, também na região.

O oficial lembrou ain-
da que, durante encontro 
na região, em novembro do 
ano passado, os sem-terra 
pediram que fosse dado um 
prazo de seis meses para o 
cumprimento da ordem ju-
dicial de desocupação, o que 
acabou ocorrendo.
Requerimentos – Diante da 
situação exposta na audi-
ência, a comissão aprovou 
requerimento do deputado 
Doutor Jean Freire e da depu-
tada Cristina Corrêa, ambos 

do PT, para o envio de ofício 
ao presidente do TJ, solicitan-
do que a petição da Defenso-
ria Pública seja deferida com 
urgência. Os parlamentares 
também tiveram aprovado 
pedido para envio de ofício à 
juíza da única vara da Comar-
ca de Jequitinhonha para a 
suspensão dos processos que 
envolvem a reintegração de 
posse da área da ocupação.

Para o deputado Dou-
tor Jean Freire, que solici-
tou a audiência, a situação 

do acampamento Aurora é 
decorrente da falta de polí-
ticas públicas e de reforma 
agrária. “Desde o início da 
ocupação foi possível ver a 
transformação da terra, que 
agora produz de maneira so-
cial”, defendeu.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) endossou o colega e 
defendeu, ainda, que Minas 
tenha uma lei que regule a 
atuação e os procedimentos 
dos órgãos e instituições em 
situações como essa. 

Solução definitiva pode levar um ano
O representante do Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária em Minas Ge-
rais (Incra-MG), Melchior Au-
gusto de Melo, anunciou que 
o órgão identificou uma área 
alternativa para as famílias do 
acampamento Aurora, tam-
bém próxima ao município 
de Jequitinhonha. Contudo, 
pelos prazos legais e estudos 
necessários, ele estimou em 
um ano o prazo para que o re-
assentamento seja efetivado.

A área alternativa iden-
tificada começa a ser visto-
riada na semana que vem. 
Contudo, Melchior afirmou 
que a conclusão do relatório 
de vistoria deve ocorrer em 
seis meses, prazo de direito 
dos proprietários do terre-
no para conhecimento do 
processo e manifestação. Só 
então o processo poderá ser 
remetido ao órgão, em Brasí-
lia, para decisão e emissão de 
decreto presidencial.

Impasse – Também a favor de 
que a desocupação seja adia-
da, a prefeita de Jequitinho-
nha, Iracilda Dias da Silva, res-
saltou que o Executivo munici-
pal, em busca de uma solução, 
participou de várias reuniões 
sobre a situação das famílias. 
“Entendemos o cumprimento 
da lei, mas não temos o que fa-
zer com essas famílias se hou-
ver a desocupação. Na prática, 
a prefeitura não pode fechar 
os olhos para elas”, frisou.

Pollyanna Maliniak 

 Parlamentares defenderam o adiamento da reintegração de posse, em busca de uma solução definitiva
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CCJ sugere adequação de projeto que
propõe a criação de conselho LGBT

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) concluiu pela 
legalidade do Projeto de Lei 
(PL) 1.831/15, da deputada 
Marília Campos (PT), que 
cria o Conselho Estadual de 
Cidadania de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transe-
xuais (CEC LGBT). 

Em reunião anterior da 
comissão foram distribuídas 
cópias (avulso) da propo-
sição, a pedido do deputa-
do Antônio Jorge (PPS). Na 
ocasião, o relator, deputado 
Cristiano Silveira (PT), opi-
nou pela juridicidade da ma-
téria em sua forma original. 
No entanto, ele mudou de 
opinião e apresentou ontem 
o substitutivo nº 1 .

De acordo com o pro-
jeto, o Conselho Estadual 

LGBT seria um órgão colegia-
do criado com o objetivo de 
propor políticas que promo-
vam a cidadania do público 
LGBT no Estado, combater a 
discriminação e reduzir qual-
quer forma de desigualdade, 
bem como ampliar o pro-
cesso de participação social 
desse segmento.

O substitutivo altera to-
do o conteúdo do projeto 
original e passa a estabelecer 
diretrizes para a Política Es-
tadual de Defesa dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais. Con-
forme explicou o relator em 
seu parecer, é vedado ao Par-
lamento criar órgão na estru-
tura do Executivo.
Pré-natal – A CCJ também 
avalizou os PLs 2.704/15, do 

deputado Felipe Attiê (PTB), 
e 1.607/15, do deputado Fá-
bio Cherem (PSD). O primeiro 
inclui no protocolo padrão do 
pré-natal exame de sangue 
para detectar o uso de dro-
gas lícitas ou ilícitas por parte 
da gestante. Já o PL 1.607/15 
pretende conscientizar os 
candidatos a doadores de 
sangue sobre a importância 
do cadastramento no Regis-
tro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (Redome). 

O deputado Antônio 
Jorge, relator de ambas as 
proposições, apresentou um 
substitutivo para cada uma, 
com o objetivo de sanar ví-
cios jurídicos.
Veículos – Outro projeto a 
receber da CCJ parecer pela 
sua constitucionalidade foi o 

PL 877/15, do Sargento Ro-
drigues (PDT), que obriga o 
Estado a instalar coberturas 
nos depósitos para onde são 
levados os veículos apreen-
didos ou abandonados. O 
substitutivo nº 1, do depu-
tado Luiz Humberto Carnei-
ro (PSDB), inclui a previsão 
de que pagamento das des-
pesas com a guarda do veí-
culo poderá ser acrescido 
em até 20%, quando, por 
solicitação do proprietário, 
o automóvel estiver em lo-
cal dotado de cobertura.     
Empreendimentos imobi-
liários – O PL 2.962/15, do 
deputado Douglas Melo 
(PMDB), por sua vez, passou 
em sua forma original. A 
proposição estabelece que 
empresas devem disponibi-
lizar ao consumidor infor-
mações sobre empreendi-
mentos imobiliários. 

Mais três projetos re-
ceberam o aval da CCJ: o PL 
1.140/15, do deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB), que 
torna obrigatória a con-
tratação de pessoas com 
síndrome de Down pelas 
empresas que prestam ser-
viço ao Estado; e os PLs 
3.117/15, que define a Po-
lítica Agrícola para Flores-
tas Plantadas, e 3.305/16, 
que especifica como serão 
realizadas a fiscalização, a 
certificação e a inspeção 
da cadeia produtiva da ca-
chaça. As duas proposições  
são de autoria do deputado 
João Alberto (PMDB).  

Construção civil será tema de debate
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico realizará, 
no dia 20 de junho, um debate 
público para discutir formas de 
incremento da construção civil 
em Minas Gerais. O requeri-
mento é do deputado Felipe 
Attiê (PTB) e foi aprovado du-
rante a reunião de ontem.

Na Comissão de Meio 
Ambiente, foi aprovada so-

licitação do deputado Fred 
Costa (PEN) para que seja dis-
cutida a possível implantação 
de uma barragem de rejeitos 
em Rio Acima. As reivindica-
ções dos servidores da saúde 
no Estado serão tema de au-
diência da Comissão de Saú-
de, a pedido dos deputados 
Rogério Correia e Doutor Jean 
Freire, ambos do PT. 

Já a Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, a 
requerimento do deputado 
Antônio Jorge (PPS), vai pro-
mover encontros em Man-
tena, São Lourenço e Três 
Corações, para discutir o 
impacto da propaganda no 
consumo de bebidas alcoó-
licas entre os jovens. 

A Comissão de Segurança 
Pública, atendendo solicitação 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), vai debater a insu-
ficiência de vagas no sistema 
prisional. Os direitos humanos 
sob a perspectiva de segurança 
pública motivaram debate pú-
blico aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos. O reque-
rimento é de Cristiano Silveira.

O substitutivo da CCJ à proposição pretende corrigir erro de vício de iniciativa 

 Clarissa Barçante 
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Deputados divergem sobre nomeação para
a Secretaria de Desenvolvimento Social

Embates entre deputados go-
vernistas e da oposição fizeram 
com que os ânimos ficassem 
acirrados durante a Reunião 
Ordinária de Plenário de on-
tem. Por esse motivo, o 1º-vi-
ce-presidente da Assembleia, 
deputado Hely Tarqüínio (PV), 
preferiu encerrar a reunião 
ainda na fase de oradores, ou 
seja, durantes os pronuncia-
mentos dos parlamentares.

Em aparte à fala do de-
putado Cabo Júlio (PMDB), o 
deputado Durval Ângelo (PT), 
líder do Governo, disse que a 
Presidência da ALMG havia 
decidido não receber um pro-
jeto de resolução protocola-
do pelos deputados Gustavo 
Corrêa (DEM) e Gustavo Va-
ladares (PSDB), da oposição. 
O projeto busca sustar os 
efeitos da nomeação da es-
posa do governador, Carolina 
Pimentel, como secretária de 
Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social (Sedese). 
O ato assinado pelo chefe do 
Executivo foi publicado no Di-
ário Oficial do Estado na últi-
ma quinta-feira (28/4).

O líder do Governo foi 
interrompido pelo deputado 
Gustavo Valadares, que pro-
testou pelo fato de ter sido 
divulgada a decisão da Presi-
dência antes da comunicação 
em Plenário. “Isso é muito gra-
ve. Uma decisão da Mesa não 
pode chegar à mão de um de-
putado antes de ser lida”, afir-
mou. A partir daí, os ânimos 
se exaltaram, com vários par-
lamentares falando ao mesmo 

tempo. Diante dessa situação, 
o deputado Hely Tarqüínio de-
cidiu suspender a reunião por 
alguns minutos, mas, como 
não houve entendimento, ela 
foi encerrada logo depois.

Antes do tumulto, o de-
putado Durval Ângelo defen-
deu a nomeação de Carolina 
Pimentel como secretária de 
Estado. Na opinião dele, o go-
vernador não está tentando 
protegê-la com o foro privile-

giado, uma vez que o processo 
contra ela já tramita no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), e 
não na Justiça comum. Além 
disso, segundo o parlamentar, 
o ex-secretário de Trabalho, 
deputado licenciado André 
Quintão (PT), já pretendia vol-
tar para a Assembleia a fim de 
acompanhar a tramitação do 
projeto de reforma adminis-
trativa, ainda não encaminha-
do pelo governo do Estado.

ORADORES

Nomeação
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
teceu críticas ao governador 
Fernando Pimentel. Para o 
parlamentar, o governador 
nomeou sua esposa, Caroli-
na Pimentel, como secretá-
ria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, no 
lugar do deputado licencia-
do André Quintão (PT), so-
mente para protegê-la. Attiê 

condenou o fato de Quintão, 
“um secretário experiente”, 
ter sido substituído por uma 
pessoa sob investigação da 
polícia. Segundo o deputado, 
o governador não está colo-
cando pessoas com conhe-
cimento específico na área 
para a qual foram nomea-
das. O parlamentar também 
defendeu Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), afirmando que o 

senador, quando foi governa-
dor de Minas, não cometeu 
irregularidades, como as cha-
madas “pedaladas fiscais”. 
Ele afirmou que os governis-
tas não têm moral para fazer 
denúncias contra Anastasia. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) disse 
que a nomeação da esposa 
do governador é uma tenta-
tiva de blindá-la.

Nomeação II
O deputado Dilzon Melo (PTB) 
também criticou a nomeação 
de Carolina Pimentel como se-
cretária de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social. “O 
deputado André Quintão exer-
cia com plenitude sua função de 
secretário e foi retirado para a 
esposa do governador assumir”, 
disse. Dilzon também acusou 

a base do governo de dificultar 
as manifestações da oposição, 
ao encerrar as reuniões de Ple-
nário às 14 horas em ponto. O 
deputado ainda afirmou que os 
prefeitos estão cobrando maior 
atenção por parte do governo 
do Estado, principalmente em 
relação aos projetos Caminhos 
de Minas, de asfaltamento de 
estradas, e Pro-Hosp. Segundo 

eles, o Executivo não estaria 
repassando recursos para os 
hospitais há seis meses. Dilzon 
ainda criticou a Copasa, que es-
taria demorando a responder a 
pedidos de prefeitos para que 
opere em seus municípios, e a 
Cemig, pela demora na realiza-
ção de obras. Bonifácio Mou-
rão (PSDB), em aparte, defen-
deu o senador Anastasia.

A Reunião Ordinária de Plenário de ontem foi encerrada ainda na fase de oradores 

 Willian Dias 
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-

comissão

prevê a implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os 

pneus reformados 
-

sistema de informação na internet, para que os pais possam acompa-

dispensam Plenário 
-

-
-

gue oito cartórios no Estado

proposições da comissão
-

missão
-

dispensam Plenário

-

-
-

 0h Plenário (continuação) 
 0h15 Minas é Muitas – Diamantina 
 1h Panorama – Violência contra idosos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (12/4) – Situação de agente 

no exercício da função
 4h35 Pensando em Minas – Jurisdição Constitucional do Processo 

Legislativo
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 8 (A Era dos 

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Demandas do movimento de travestis e 

transexuais
 9h Assembleia Notícia – 

Energia – Energia  de Fontes Renováveis: O Novo Ciclo do Ouro 

 12h Memória e Poder – 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 8 (A Era dos 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Interrupção da Reunião Ordinária para 

Fontes Renováveis: O Novo Ciclo do Ouro em MG 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Demandas do movimento de travestis e transexuais
 20h Comissão de Cultura (2/4) – Homenagem à escritora Paula Pimenta 
 21h Assembleia Debate – 

Triângulo 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

 23h Plenário (reprise)
* programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas) 

Pauta regimental

Mito ou verdade? 
• Outros mosquitos também podem transmitir dengue, chikungunya e zika. 
• O vírus da zika pode provocar complicações neurológicas em idosos e crianças.


