
12 DE MAIO DE 2016 – QUINTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.857

Aposentados criticam distanciamento 
entre seus proventos e o salário mínimo

Situação da previdência gera preocupação
a todos um envelhecimento 
digno. Os jovens de hoje tam-
bém são ludibriados com es-
sa promessa”, afirmou. 

Nesse sentido, o deputa-
do Isauro Calais defendeu a 
presença de cuidadores nas 
equipes de Saúde da Família, 
uma medida que, segundo 
ele, representaria um peque-
no gasto para a administra-
ção pública, tendo em vista 
os seus benefícios.

registradas como do lar e não 
têm o benefício“, ponderou. 
Dignidade – Jorge Roberto 
Afonso de Souza Silva, pre-
sidente da Associação dos 
Cuidadores de Idosos de Mi-
nas Gerais, ressaltou a impor-
tância das pessoas com mais 
de 60 anos para a economia 
e condenou o fato de elas 
terem sido, no seu entendi-
mento, enganadas pelo po-
der público. “Foi prometido 

vida de 65 anos, que já ficou 
para trás”, apontou. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes também defendeu 
uma revisão do modelo de 
previdência e de sua gestão, 
marcada por desvios ou apli-
cações equivocadas de recur-
sos. “Tem gente se aposentan-
do aos 40 anos. O sistema não 
suporta. E há muita injustiça 
no meio rural, sobretudo com 
relação às mulheres, que são 

A falta de recursos do sistema 
previdenciário foi outro as-
sunto discutido na audiência. 
Para Moisés de Oliveira Melo, 
da Associação dos Contribuin-
tes e Aposentados da Previ-
dência Geral e Estadual, se 
não houver uma reforma do 
sistema, não haverá dinheiro 
para quitar os compromissos 
com as gerações futuras. “O 
cálculo atuarial ainda leva 
em conta uma expectativa de 

Sarah Torres 

A Comissão Extraordinária do Idoso escutou as principais reivindicações dessa parcela da população

a Emenda 62 à Constituição 
Federal, que continua sem 
regulamentação no Conselho 
Nacional de Justiça, prevê que 
esse número chegue a 1,5%. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) contou o ca-
so de uma professora de mais 
de 80 anos que recorre a ele 
semanalmente, perguntando 
pela quitação de seus preca-
tórios. “Há milhares de casos 
como o dela”, reforçou. 

sionistas, apostilados e credo-
res de precatórios. Segundo 
ele, mesmo com a possibili-
dade, prevista em lei, de uso 
dos depósitos judiciais para 
pagamento de precatórios, is-
so não vem ocorrendo. 

Conforme informou, o 
Executivo mineiro pagou, em 
2015, R$ 380 milhões em pre-
catórios, o que corresponde 
a 0,7% da Despesa Corrente 
Líquida do Estado, enquanto 

precatórios também foi criti-
cada pelos presentes. “O Exe-
cutivo municipal e o estadual 
não desejam quitar os preca-
tórios. Valem-se de subterfú-
gios para não pagar”, denun-
ciou Otto Lopes Figueiredo, 
vice-coordenador do Fórum 
Permanente Cláudio Vilaça. O 
fórum é um coletivo de enti-
dades que defende, entre ou-
tras causas, a dos servidores 
públicos aposentados, pen-

Os idosos representam parce-
la significativa do eleitorado e 
são, em muitos casos, o arri-
mo de famílias, contribuindo 
para o orçamento doméstico, 
sobretudo em tempos de cri-
se. No entanto, enfrentam di-
ficuldades, como a perda do 
poder de compra das aposen-
tadorias e pensões e a falta 
de políticas públicas especí-
ficas. Os que dependem dos 
serviços públicos de saúde 
ainda sofrem com a má qua-
lidade do atendimento. Essa 
dura realidade foi apresenta-
da ontem por representantes 
desse segmento à Comissão 
Extraordinária do Idoso.

O descolamento entre o 
salário mínimo e as aposenta-
dorias e pensões foi uma das 
queixas mais contundentes. 
“Contribuí a vida toda sobre 
10 salários, aposentei com oi-
to e recebo dois”, desabafou 
Carlos Alberto dos Passos, do 
Movimento Pró-Idoso de Mi-
nas Gerais. O deputado Isau-
ro Calais (PDMB), autor do 
requerimento para o debate, 
reiterou que a previdência 
sempre fica com a “fatia dos 
desgovernos”, quando algu-
ma mudança é necessária.

A dificuldade para rece-
ber os valores previstos em 
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Assembleia homenageia Eurocâmara

A CCJ concluiu pela legalidade de cinco proposições

Guilherme Dardanhan

Clarissa Barçante 

A Eurocâmara de Minas 
Gerais e seu presidente, Va
lentino Rizzioli, foram home
nageados pela Assembleia 
na última terça-feira (10). O 
dirigente recebeu, em seu no
me e em nome da entidade, 
diplomas de votos de congra
tulações, durante reunião da 
Comissão de Cultura.

Criada em 2010, a Euro
câmara de Minas Gerais reú
ne representações da Itália, 
de Portugal e da França, para 
cooperação com nosso Estado 
nas áreas econômica, cultural 
e científica. Segundo Rizzioli, 
as relações comerciais entre 

os três países e Minas e o Bra
sil precisam avançar mais.

“A Assembleia quer se 
juntar a esse esforço, não só 
para que sejam obtidos avan
ços nas relações comerciais, 
mas também nas áreas social 
e cultural”, frisou o deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), 
que solicitou a homenagem.

O deputado Bosco  (PTdoB) 
afirmou que a Eurocâmara é 
exemplo de integração de pa
íses que buscam soluções pa
ra um crescimento ordenado 
de todos.

O deputado Tiago Ulisses 
(PV), por sua vez, manifestou 

expectativa de que países co
mo a Alemanha e a Grã-Bre

tanha passem a integrar a 
Eurocâmara de Minas. 

PL sugere isenção de taxas de remoção e 
reboque de veículos roubados recuperados

2.906/15, do deputado Isau-
ro Calais (PMDB). A propo-
sição versa sobre a afixação 
de aviso referente ao rece-
bimento da indenização do 
seguro contra Danos Pessoais 
Causados por Veículos Auto-
motores de Vias Terrestres 
(Dpvat) nos hospitais públi-
cos e privados conveniados 
com o Sistema Único de Saú-
de (SUS).  
Análise adiada – Três projetos 
tiveram sua análise adiada na 
CCJ, por causa de pedidos de 
vista de seus pareceres. O PL 
3.397/16, de autoria do go-
vernador, altera a legislação 
existente sobre créditos tri-
butários, que são dívidas de 
contribuintes com a Fazen-
da. Já o PL 2.751/15, do de-
putado Sargento Rodrigues, 
dispõe sobre o registro de ar-
mas de fogo apreendidas no 
Estado. O PL 3.233/16, que 
tem como primeiro signatário 
o deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), por sua vez, 
garante ao servidor público 
estadual a alteração de datas 
para o pagamento de obriga-
ções tributárias em decorrên-
cia da adoção, pelo governo, 
do pagamento de salários e 
proventos com atraso e de 
forma escalonada.  

gues (PDT), que prevê o direi-
to dos pais ou responsáveis 
por crianças e adolescentes 
matriculados no ensino bási-
co da rede pública de ensino 
do Estado de ter ciência do 
processo pedagógico e de 
participar na definição das 
propostas educacionais. 

O substitutivo nº 1, apre-
sentado pelo deputado Isauro 
Calais (PMDB), delimita com 
mais precisão a abrangência 
da proposição, fazendo cons-
tar que a matéria é voltada à 
rede de ensino sob a depen-
dência administrativa do Exe-
cutivo estadual, evitando pos-
síveis ambiguidades e equívo-
cos de interpretação.   
Militares – Outras propo-
sições avalizadas pela CCJ 
foram o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 13/15, que 
dispõe sobre a readaptação 
de militares com limitações 
físicas, e o Projeto de Resolu-
ção (PRE) 5/15, que susta os 
efeitos dos dispositivos rela-
tivos a ato normativo sobre 
perícias, licenças e dispensas- 
-saúde na PM e no Corpo de 
Bombeiros. Ambos as maté-
rias são de autoria do depu-
tado Cabo Júlio (PMDB). 

A Comissão concluiu, 
ainda, pela juridicidade do PL 

mente penalizado quando 
seu automóvel é roubado. 
“Além de ficar sem o veículo, 
justamente em razão das fa-
lhas na prestação do serviço 
de segurança pública, o con-
tribuinte é obrigado a pagar 
taxas”, afirmou.

O substitutivo estabelece 
a hipótese de não incidência 
das mencionadas taxas, e 
não de isenção, uma vez que 
os proprietários dos veículos 
não são os responsáveis pe-
los eventos que justificariam 
a cobrança. 
Vida escolar – Também rece-
beu parecer pela sua consti-
tucionalidade, o PL 1.064/15, 
do deputado Sargento Rodri-

Isentar o contribuinte do pa-
gamento dos valores corres-
pondentes aos custos com 
remoção, reboque e estada 
de veículo roubado, furtado 
ou extorquido, no período 
entre a data da ocorrência do 
fato e a sua devolução ao do-
no, é o que pretende o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.994/15, do 
deputado Elismar Prado (sem 
partido), que recebeu pare-
cer pela legalidade da Comis-
são de Constituição e Justiça 
ontem. O relator, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), 
apresentou o substitutivo n° 
1 à proposição.

O autor justifica que o 
cidadão não pode ser dupla-
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Uso racional da água na irrigação 
pode ajudar a amenizar crise hídrica

COMISSÕES

Tributação especial de rações passa na FFO
estabelece medidas de pre-
venção e combate à dengue 
e autoriza a criação da Fun-
dação Estadual de Combate 
à Dengue.

Já o PL 1.997/15, de au-
toria do deputado Arlen San-
tiago (PTB), determina que 
toda criança, ao ingressar no 
1º ano, apresente o resultado 
de exame oftalmológico no 
prazo de 60 dias a partir da 
data da matrícula. 

regime especial de tributação 
ao setor, com o objetivo de 
proteger a economia minei-
ra, instituindo crédito presu-
mido de forma que a carga 
tributária efetiva seja de, no 
mínimo, 3%.
Saúde – Na Comissão de Saú-
de, foram aprovados parece-
res de 1º turno favoráveis a 
duas proposições. O Projeto 
de Lei (PL) 1.498/15, do de-
putado Rogério Correia (PT), 

O projeto é fruto da 
Mensagem 120, do governa-
dor, que justificou a iniciativa 
com o fato de o segmento 
ter sido prejudicado em sua 
competitividade ou mesmo 
impedido de instalar-se em 
Minas Gerais em face dos 
benefícios concedidos pelo 
Estado do Rio de Janeiro rela-
tivos ao ICMS. 

O relator entendeu ser 
necessária a concessão do 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem, em 
caráter conclusivo, o Projeto 
de Resolução (PRE) 34/16, 
de autoria da própria comis-
são, que ratifica o regime es-
pecial de tributação conce-
dido ao setor de fabricação 
de alimentos para animais. 
A proposição foi relatada 
pelo deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB).

Reforma administrativa será debatida
citação do deputado  Wander 
Borges (PSB), o agendamento 
de uma visita à Escola Esta-
dual Paula Rocha, localizada 
no município de Sabará. Os 
deputados pretendem veri-
ficar a situação das obras de 
reforma da instituição. 

Os autores do requeri-
mento para a realização da 
audiência são a deputada Ce-
lise Laviola (PMDB) e os de-
putados Rogério Correia (PT) 
e Geraldo Pimenta (PCdoB). 

A Comissão de Cultura, 
por sua vez, aprovou, por soli-

(Seds). A ideia é debater a re-
estruturação das carreiras dos 
técnicos administrativos do 
sistema de segurança prisional 
e socioeducativo, em especial 
o impacto que a reforma admi-
nistrativa proposta pelo Poder 
Executivo terá sobre elas.

Foi aprovado ontem, na Co-
missão de Direitos Humanos, 
requerimento para que seja 
discutida, em audiência públi-
ca, a situação dos servidores 
do sistema socioeducativo, 
que são vinculados à Secreta-
ria de Estado de Defesa Social 

Guilherme Dardanhan

Importância da irrigação para a agricultura foi destacada na audiência

para analisar todos os pedi-
dos em tempo hábil. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), por sua vez, elogiou 
medidas promovidas pelo 
governo federal para o setor, 
como a criação da Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário 
e a regulamentação da Lei da 
Agricultura Familiar (Lei Fe-
deral 11.326, de 2006).

processo em Minas Gerais 
ainda é muito rigoroso e an-
tiquado”, afirmou. 

Na mesma linha, o depu-
tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) ponderou que exigir a 
regularização ambiental para 
concessão de crédito fundiá-
rio, como tem sido feito, é 
inviável, já que o Estado não 
tem corpo técnico suficiente 

ressaltou que Minas Gerais 
se destaca pela área irrigada. 
“Temos então uma responsa-
bilidade para ajudar no avan-
ço em aspectos tecnológicos 
e normativos do setor”, dis-
se. “Precisamos de barragens 
pra segurar a água, não há 
dúvidas. Aproveitar a chuva, 
quando ela vem, para pro-
duzir alimento. Mas isso não 
quer dizer que precisamos 
degradar o meio ambiente”, 
pontuou o deputado Inácio 
Franco (PV). 

O representante da Em-
presa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Ge-
rais (Emater), Ênio Resende 
de Souza, também defendeu 
a irrigação e destacou que a 
maior parte da água utilizada 
volta para o ciclo hidrológico, 
tanto pela infiltração no solo 
quanto pela transpiração das 
plantas. 
Modernização – Outra inter-
venção que Ênio de Souza 
acredita que o poder públi-
co precisa fazer é  facilitar a 
regularização ambiental. “O 

A importância da irrigação na 
agricultura e a consequente 
necessidade de se investir 
em tecnologias e técnicas de 
manejo para o uso racional 
da água foram defendidas 
ontem pelos participantes 
de audiência pública da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria sobre o im-
pacto da irrigação na crise 
hídrica. 

A inveracidade da di-
cotomia entre agricultura e 
preservação ambiental foi sa-
lientada pelo superintenden-
te de Desenvolvimento Social 
e Ambiental da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Rodrigo 
Carvalho Fernandes. “Preci-
samos parar de demonizar 
a irrigação, classificando-a 
como desperdício”, pontuou. 
Ele lembrou que um terço do 
PIB de Minas Gerais vem da 
agropecuária e que o cami-
nho é investir no uso racional 
da água.

Nesse sentido, o depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS) 
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Deputados comunicam retorno à ALMG 
em Reunião Ordinária de Plenário

ORADORES

Assistência Social
O deputado André Quintão 
(PT) informou que, durante o 
Encontro Nacional de Gesto-
res de Assistência Social, foi 
lançado um manifesto contra 
a redução dos investimentos 
no setor. Segundo ele, os se-
cretários de todos os estados, 
inclusive de alguns governa-
dos por partidos de oposição 

ao governo Dilma, mostraram 
preocupação com a possibili-
dade de cortes na área social, 
caso Michel Temer assuma 
a Presidência da República. 
Quintão também criticou a 
possibilidade de fusão dos mi-
nistérios do Desenvolvimento 
Social e do Desenvolvimento 
Agrário. Segundo o deputado, 
o plano de Temer é destinar o 

Bolsa Família a apenas 5% da 
população brasileira. Já sobre 
a possibilidade de deposição 
da presidente Dilma, ele disse 
que muitos daqueles que são 
favoráveis vão se arrepender. 
Em aparte, Fábio Cherem 
(PSD), Carlos Pimenta (PDT), 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e 
João Leite (PSDB) deram boas- 
-vindas ao parlamentar.

Reforma Administrativa
O deputado Tito Torres  (PSDB) 
criticou a proposta de refor-
ma administrativa do governo 
do Estado. Segundo o depu-
tado, ela não consegue agra-
dar a nenhum setor. Sobre o 
afastamento da presidente da 
República, Torres afirmou sua 
esperança de melhoria com 
o impeachment e o futuro 

governo do vice-presidente 
Michel Temer. “Queremos um 
futuro melhor para nossas 
crianças”, destacou. Em apar-
te, João Leite se solidarizou 
com os agentes socioeduca-
tivos, que pleiteiam conti-
nuar vinculados à Secretaria 
de Estado de Defesa Social, e 
não a outra área, como prevê 
um dos projetos da reforma 

administrativa proposta pelo 
governador. Em outro aparte, 
Felipe Attiê (PTB) informou 
que mais de 1,8 milhão de 
empresas foram fechadas em 
2015. Ainda em aparte, Cabo 
Júlio (PMDB) disse que agen-
dou reunião com técnicos do 
Executivo e do Legislativo pa-
ra tratar das demandas dos 
agentes socioeducativos.

abril deste ano. A reunião de-
bateu questões de segurança 
pública nos municípios de 
Baldim e Jequitibá.

A Presidência justificou a 
decisão, afirmando que não 
houve comprovação da indi-
cação do líder do Bloco Minas 
Melhor para a substituição 
do deputado João Alberto 
 (PMDB) pelo deputado Dou-
glas Melo (PMDB). Com isso, a 
presença deste último não pô-
de ser considerada para efeito 
de quórum necessário à apro-
vação dos requerimentos.

Também foi lida comuni-
cação do líder do Bloco Verda-
de e Coerência, Gustavo Cor-
rêa (DEM), informando que 
permanecem como vice-líde-
res do bloco os deputados Dil-
zon Melo (PTB), Carlos Pimen-
ta (PDT), Felipe Attiê (PTB) e 
João Vítor Xavier (PSDB).
Revogação – A Presidência 
ainda anunciou sua decisão 
de revogar a aprovação de to-
dos os requerimentos apre-
ciados em audiência pública 
da Comissão de Segurança 
Pública realizada no dia 26 de 

Minas Melhor, deputado Ro-
gério Correia (PT). Ele indicou 
Quintão para membro efeti-
vo nas Comissões de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária, na sua própria vaga, e 
de Segurança Pública, na va-
ga do ex-deputado Professor 
Neivaldo. 

Já Paulo Guedes foi in-
dicado para membro efetivo 
das Comissões de Segurança 
Pública, na vaga do ex-depu-
tado João Alberto (PMDB), e 
de Administração Pública, na 
vaga da ex-deputada Cristina 
Corrêa (PT). Outra indicação 
é para Tadeu Martins Leite 
ocupar o cargo efetivo nas Co-
missões de Cultura e de Cons-
tituição e Justiça, respectiva-
mente, nas vagas de Cristina 
Correia e de João Alberto.

O líder Rogério Correia 
ainda indicou o seu nome pa-
ra membro efetivo da Comis-
são de Educação, na vaga de 
Professor Neivaldo, e o da de-
putada Celise Laviola (PMDB) 
para titular na Comissão de 
Educação, na vaga do depu-
tado Ivair Nogueira (PMDB), 
que abriu mão de sua vaga na 
comissão.

Três parlamentares comuni-
caram seu retorno à ALMG 
na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem. O depu-
tado André Quintão (PT) re-
assumiu o exercício de seu 
mandato desde o dia 28 de 
abril, enquanto os deputados 
Paulo Guedes (PT) e Tadeu 
Martins Leite (PMDB) reas-
sumiram suas funções desde 
o dia 4 de maio. Com a volta 
dos três, Professor Neivaldo 
(PT), João Alberto (PMDB) e 
Cristina Corrêa (PT) voltam à 
condição de suplentes pela 
coligação Minas para Todos 
(PT/PMDB/PRB/PROS).

André Quintão havia se 
licenciado para assumir a 
Secretaria de Estado de Tra-
balho e Desenvolvimento So-
cial. Paulo Guedes era o titu-
lar da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Integra-
ção do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais e Tadeu Martins 
Leite, o responsável pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana e 
Gestão Metropolitana.

Durante a reunião, tam-
bém foram lidas várias co-
municações do líder do Bloco 

Parlamentares haviam se licenciado para assumir secretarias de Estado

Pollyanna Maliniak
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 3.402/16
Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado. Votação em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Votação em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Votação em 2º turno

ORADORES
BR-381
A deputada Rosângela Reis 
(Pros) criticou o atraso da 
obra de duplicação da BR
-381.“Essa é a obra mais 
importante do Brasil atual-
mente e está sendo tratada 
de qualquer jeito”, disse. 
Segundo ela, vários depu-
tados utilizam a rodovia e 
estão ansiosos para ver a 
obra concluída. Rosângela 

lembrou ainda um aciden-
te em Santana do Paraíso, 
no qual um carro bateu em 
uma carreta, devido às más 
condições da estrada. De 
acordo com Rosângela, já 
foram aplicados R$ 200 mi-
lhões e a obra está quase 
parada. Isso tem se refle-
tido, na sua avaliação, na 
economia do Vale do Aço. 
Conforme informou, muitos 

empresários estão fechando 
as portas por causa da crise. 
Em aparte,  Wander Borges 
(PSB) informou que os fre-
tes estão mais caros nas ci-
dades próximas à rodovia, 
devido à sua situação. Ainda 
em aparte, Elismar Prado 
(sem partido) defendeu que 
os agentes socioeducativos 
permaneçam vinculados à 
área de segurança pública.

Impeachment
O deputado Geraldo  Pimenta 
(PCdoB) criticou o processo 
de impeachment da presi-
dente da República. “O po-
vo tem se manifestado nas 
ruas, praças, escolas, dian-
te da situação política do 
Brasil”, afirmou. Segundo 
o deputado, vários artis-
tas e jornais internacionais 
têm se posicionado contra 

o impeachment. Entre eles, 
citou Wagner Moura, que 
disse nunca ter votado na 
presidente Dilma, mas que 
respeita os 54 milhões de 
votos que ela obteve. Pi-
menta também relatou que 
o jornal francês Le Monde 
criticou a fala de vários de-
putados, na sessão da Câ-
mara dos Deputados que 
analisou a admissibilidade 

do impeachment, por terem 
homenageado suas famí-
lias, filhos e netos. O par-
lamentar lembrou, ainda, 
que Adolfo Eschivel, prêmio 
Nobel da Paz, afirmou não 
querer mais golpes na Amé-
rica Latina. Em aparte, Dur-
val Ângelo (PT) disse que os 
brasileiros perderão direi-
tos, caso Dilma seja substi-
tuída na Presidência.

Maio Amarelo
A campanha Maio Amarelo: 
Sinal Verde para a Vida foi 
o assunto comentado pe-
la deputada Celise Laviola 
 (PMDB). O Maio Amarelo 
é um movimento mundial 
que une a sociedade civil e 
o poder público em ações de 
conscientização por um trân-
sito mais seguro. Segundo 
Celise, dados da Secretaria 

de Estado de Defesa Social 
apontam que, só em janeiro 
de 2016, houve 5.202 ocor-
rências de trânsito, 890 com 
vítimas. Em 2015, teriam 
acontecido 275 mil aciden-
tes somente em Minas. As-
sim como sua colega Rosân-
gela Reis, que a precedeu na 
tribuna, a deputada também 
reivindicou a continuidade 
das obras da BR-381. Em 

aparte, o deputado Rogério 
Correia (PT) informou que 
solicitou uma audiência na 
Comissão de Segurança Pú-
blica para que os agentes 
socioeducativos apresentem 
suas reivindicações. Em ou-
tro aparte, o deputado João 
Leite disse que é preciso fa-
zer um trabalho educativo 
para reduzir o número de 
acidentes.

Impeachment II
A possibilidade de afasta-
mento da presidente Dilma 
Rousseff também foi abor-
dada pelo deputado Rogério 
Correia (PT). Segundo o par-
lamentar, hoje não é um dia 
para festejar a democracia. 
“Estamos assistindo à inter-
rupção de um governo eleito 
com voto popular”, afirmou. 
“O mandato da presidente 

Dilma pode ser interrompido 
sem que ela tenha cometido 
nenhum crime, com um viés 
estritamente político”, com-
plementou. Correia salien-
tou, ainda, que, pela Cons-
tituição Federal, nenhum 
governante pode ser retirado 
do poder se não tiver come-
tido crime, e que o processo 
foi aceito por Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), presidente afas-

tado da Câmara dos Deputa-
dos por corrupção. De acordo 
com o deputado, a Fiesp e o 
senador Aécio Neves (PSDB-
-MG) estão na liderança do 
impeachment. Para o par-
lamentar, o vice-presidente 
Michel Temer, se assumir a 
Presidência, vai retirar be-
nefícios conquistados pelos 
aposentados e pelos mais 
pobres.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Diamantina)
• Comissão de Saúde (Unaí) – debater, com a presença de convidados, a 

situação da oncologia no Noroeste de Minas. Requerimento: deputado 
Arlen Santiago

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, de 
Belo Horizonte

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

comissão
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – debater, com a 
presença de convidados, a possibilidade de limitação da internet banda 
larga. Requerimento: deputados Elismar Prado, Douglas Melo, Sargento 
Rodrigues e Noraldino Júnior

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – eleger o vice-presi-

dente da comissão
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
18 horas

• Ciclo de debates Desafios da Comunicação Pública em Rede: Políticas 
Públicas, Participação Popular e Direito à Comunicação (Plenário)

19 horas
• Solenidade de comemoração do Dia do Enfermeiro (Teatro) – cessão de 

espaço

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Cataguases. Votação em 2º turno

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

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

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

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

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-
fica a doá-lo à Uemg. Votação 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. Votação 
em 1º turno

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

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Votação em 1º turno

PL 3.258/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a extinção de oito cartórios. Vo-
tação em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (31/3) – Ditadura no Brasil 
 3h45 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 14 (O Pacto 

Republicano e a transferência da capital mineira de Ouro Preto 
para Belo Horizonte, em 1897)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 
Memória e Poder  – Atriz Teuda Bara

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Maio Amarelo / Acidentes de trânsito 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Economia dos municípios 

mineiros

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 14 (O Pacto 

Republicano e a transferência da capital mineira de Ouro Preto 
para Belo Horizonte, em 1897)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Ciclo de Debates (ao vivo) – Desafios da Comunicação Pública 

em Rede: Políticas Públicas, Participação Popular e Direito à 
Comunicação  

 20h30 Horário Político 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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