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Desinformação contribui para o
diagnóstico tardio do câncer de mama

O medo e a desinformação 
são as principais causas de 
atraso no diagnóstico do 
câncer de mama. A adver-
tência é do cirurgião e mas-
tologista Thadeu Rezende 
Provenza, superintendente 
da Associação de Prevenção 
do Câncer na Mulher (Aspre-
cam). Ele participou ontem de 
audiência pública conjunta das 
Comissões de Participação 
Popular e Extraordinária das 
Mulheres. De acordo com 
a instituição, o câncer de 
mama é o segundo em in-
cidência de tumores e o de 
maior mortalidade entre o 
público feminino.

Segundo a presidente 
do Conselho da Mulher Em-
preendedora da Associação 
Comercial, Industrial, Agro-
pecuária e de Prestação de 
Serviços de Ipatinga (Aciapi), 
Maria Zilda Machado Tor-
res, que também participou 
da reunião, apenas 40% das 
mulheres negras e pobres 
realizam o autoexame, en-
quanto a prática é exercida 
por 80% das mulheres bran-
cas e com curso superior. 
“Muitas mulheres carentes 
nem sabem que têm o di-
reito de fazer a mamografia 
gratuita pelo SUS ou não 

conhecem bem o seu cor-
po”, afirmou.

O cirurgião Thadeu Pro-
venza explicou que a soma 
de três métodos consegue 
aumentar em 80% o diag-
nóstico precoce da doença: 
o autoexame, a mamografia 
e o exame clínico, realizado 
por um médico especialista. 
Ele lamentou o fato de mui-
tas mulheres não realizarem 
o exame mensal de toque 
nas mamas. “É um equívoco 
achar que apenas a mamo-

grafia é suficiente para de-
tectar o câncer. 70% dos ca-
sos diagnosticados por ma-
mografia são de tumores de 
ao menos dois centímetros. 
Os exames de toque podem 
apontar problemas mais pre-
cocemente”, explicou.

A presidente da Comis-
são Extraordinária das Mu-
lheres, deputada Rosângela 
Reis (Pros), alertou para o 
crescimento de casos des-
se tipo de câncer. “A cada 
24 segundos, uma mulher 

é diagnosticada com câncer 
de mama, enquanto, a cada 
68 segundos, uma morre 
em decorrência da doença 
no mundo”, afirmou.

De acordo com a parla-
mentar, o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) estima 
que serão diagnosticados 
57,9 mil novos casos da 
doença somente este ano 
no Brasil. “A detecção pre-
coce significa ganhar tem-
po de vida com qualidade”, 
acrescentou.

Política de prevenção precisa ser acessível 
A presidente do Conse-
lho Estadual de Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
(Conped), Kátia Ferraz, pon-
derou que as políticas de 
prevenção não consideram 
as mulheres cadeirantes. Se-
gundo ela, os mamógrafos 
foram feitos para pessoas 
em posição vertical e não 
têm altura suficiente para 
que essas mulheres sejam 
submetidas ao exame.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), por sua vez, res-
saltou a dificuldade de aces-
so aos exames, enfrentada 
pelos moradores do interior. 
“É importante que as políti-
cas públicas cheguem aonde 
as pessoas estão”, salientou. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) defendeu a impor-
tância da participação da 
sociedade na discussão de 
políticas públicas voltadas 

para a prevenção do câncer 
de mama.
Mamamiga – Durante a au-
diência, o médico Thadeu 
Provenza explicou o traba-
lho realizado pela Asprecam, 
uma organização sem fins 
lucrativos que tem por obje-
tivo auxiliar o Sistema Único 
de Saúde (SUS) na preven-
ção do câncer de mama. A 
instituição criou um modelo 
didático (um seio de silico-

ne, que simula as glândulas 
mamárias), conhecido como 
Mamamiga, para simular as 
principais alterações que po-
dem ser percebidas durante 
o autoexame.

O objeto é usado para ca-
pacitar profissionais de saúde 
e mulheres para o exame de 
toque. Segundo Provenza, 
existem cerca de 23 mil mo-
delos espalhados pelas redes 
pública e privada no País.

A importância da prevenção e do diagnóstico precoce foi destacada durante a audiência pública

 Sarah Torres 
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ALMG homenageia a Associação Médica
A Assembleia homenageou ontem, em Reunião Especial 
de Plenário, a Associação Médica do Estado por seus 70 
anos. A solenidade atendeu a requerimento do presidente 
da Comissão de Saúde, deputado Arlen Santiago (PTB).

Em seu discurso, o parlamentar destacou que a enti-
dade nunca se desviou de  ideais como a construção de 
condições para o desenvolvimento da medicina, o incenti-
vo ao aprimoramento da formação dos médicos e a bata-
lha por melhores condições de trabalho para a categoria.

O presidente da Associação Médica, Lincoln Lopes Fer-
reira, ressaltou que o trabalho coletivo e construtivo leva 
a entidade a se mostrar jovem e revigorada e se apresen-
tar como uma instituição que se projeta nacionalmente.

O deputado João Leite (PSDB), que representou o 
presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
fez coro às palavras dos que o antecederam e salientou 
que, desde sua fundação, a entidade tem buscado uma 
assistência médica de qualidade para a população. 

Pollyanna Maliniak 

Gestores destacam processo de construção
democrática do Plano Estadual de Educação

A construção de um plano 
democrático, a importância 
da profissionalização dos pro-
fessores e a universalização 
da educação foram alguns 
dos pontos levantados on-
tem, durante o último encon-
tro regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
promovido pela Assembleia 
no Colégio Estadual Central, 
em Belo Horizonte. 

A secretária de Estado 
de Educação, Macaé Evaristo, 
destacou questões que con-
sidera fundamentais entre 
as 20 metas e variadas estra-

tégias do plano, contido no 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
do governador. Entre elas, o 
direito de todos à educação. 
“A construção desse direito no 
nosso País é muito recente. E 
aí entro em outro ponto, que 
é a luta pelo direito de igual-
dade e justiça, contra um pa-
drão sexista e racista da socie-
dade brasileira”, acrescentou.

Macaé também salientou, 
entre as propostas do plano, a 
reafirmação dos direitos do tra-
balho, a profissionalização dos 
educadores e a expansão do fi-
nanciamento da educação. Ou-

tros temas abordados por ela 
foram a autonomia das escolas 
e a defesa da gestão democrá-
tica. “Sem ela é pouco provável 
que a gente avance na perspec-
tiva do plano”, pontuou.

Presente no encontro, a 
coordenadora do Fórum Esta-
dual de Educação, Suely Duque 
Rodarte, também defendeu a 
construção coletiva do plano, 
para garantir qualidade e aces-
so, além de recursos e insu-
mos. “Nós precisamos, como 
sociedade, nos unir e garantir 
que o fórum tenha lugar de 
destaque, que ele represente a 
sociedade”, disse. 

Segundo Suely, 844 muni-
cípios mineiros já possuem um 
plano municipal de educação, 
monitorados pelo Estado para 
que, efetivamente, se transfor-
mem em políticas públicas. 
Construção coletiva – O de-
putado Paulo Lamac (Rede) 
ressaltou que esse último 
encontro regional consolida 
uma somatória de esforços 
das entidades envolvidas nas 
discussões do plano em todo 
o Estado. Conforme informou, 
as contribuições colhidas serão 
aglutinadas em um substitu-
tivo ao projeto e serão discu-

tidas na etapa final do fórum, 
em junho, na ALMG.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Agrário 
de Minas Gerais, Professor 
Neivaldo, também enalteceu 
o fato de o plano estar sendo 
construído a várias mãos, com 
o objetivo de que o projeto de 
educação do governo para os 
próximos 10 anos represente 
as pessoas responsáveis pela 
sua consolidação no dia a dia e 
atenda a todos os segmentos. 

A secretária de Educa-
ção de Belo Horizonte, Sueli 
Maria Baliza Dias, destacou 
a importância do trabalho 
cooperado entre os entes da 
federação em prol da educa-
ção. Para ela, o fórum é im-
portante porque dos debates 
resultará um documento com 
os anseios da sociedade.
BH – O Plano Municipal de 
Educação (PME) da Capital 
já está em vigor desde março 
deste ano, quando foi sancio-
nada a Lei Municipal 10.917. 
De acordo com a norma, a 
consecução das metas pre-
vistas no plano será acompa-
nhada pelo Fórum Municipal 
Permanente de Educação de 
Belo Horizonte.

 Belo Horizonte recebeu o último encontro regional do fórum

 Clarissa Barçante
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Autoridades de Betim defendem construção
de centro de internação para menores

Cerca de 200 homicídios são 
cometidos anualmente em 
Betim (RMBH), o que resulta 
em uma média de 50 homi-
cídios a cada 100 mil habi-
tantes, conforme informou 
o secretário de Segurança 
Pública do município, Luis 
Flávio Sapori. Diante de da-
dos como esse, participantes 
de audiência da Comissão de 
Segurança Pública discutiram 
ontem formas de se conter a 

violência na cidade. A princi-
pal demanda apresentada foi 
a construção de um Centro 
de Internação Provisória para 
Menores Infratores.

Segundo o secretário, o 
município conta um policial 
para cada 900 moradores, 
enquanto a média nacional é 
de um para 350. A defasada 
estrutura do poder público 
em Betim pode ser consta-
tada, de acordo com Sapori, 

não apenas pelo reduzido 
efetivo policial, mas também 
no Judiciário, no sistema so-
cioeducativo e em outras áre-
as da segurança pública. Fal-
ta, por exemplo, um Tribunal 
do Júri na cidade.
Terreno – Sapori ressaltou 
que, recentemente, a pre-
feitura definiu o terreno que 
vai doar para a construção do 
Centro de Internação Provi-
sória de Menores Infratores. 
“Agora, a construção precisa 
ser viabilizada”, explicou.

O juiz da Vara de Execu-
ções Penais da Infância e da 
Juventude de Betim, Leonar-
do Filgueiras, mostrou-se fa-
vorável à construção da uni-
dade. “Apesar do alto número 
de apreensões em flagrante, 
não temos para onde enviar 
esses menores”, criticou. 
Críticas – O deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) lem-
brou que, em junho de 2015, 
foi realizada audiência pú-
blica na ALMG sobre a segu-
rança em Betim. “Causa-me  
estranheza o fato de não ter-

mos avançado em nada nesse 
período”, disse. O parlamen-
tar salientou que o município 
é cortado pela BR-381 e pela 
BR-262, bem como pela MG-
050, o que favoreceria crimes 
como o tráfico.

O deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) denunciou que, 
desde a reunião do ano pas-
sado, teriam sido entregues 
38 novas viaturas em Betim, 
mas que nada foi feito. Ele 
também criticou a paralisação 
da obra de construção de um 
batalhão da PM na cidade.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB), por sua vez, advertiu 
que a instalação de um novo 
serviço administrativo, com 
a criação de um batalhão, 
acarretaria a diminuição do 
número de policiais na rua. 
Para ele, a prioridade deve 
ser a construção do centro de 
internação de menores.

Já a deputada Ione Pi-
nheiro (DEM) exprimiu sua 
decepção com a reunião, por 
entender que nada de con-
creto foi definido. 

Projeto recompensa apoio ao turismo
A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aprovou 
ontem parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei (PL) 
2.111/15, do deputado Elismar 
Prado (sem partido). A propo-
sição dispõe sobre a concessão 
de benefício fiscal ao contri-
buinte que apoiar programas 
de incentivo ao turismo no 
Estado. O relator, deputado 
Antônio Carlos Arantes (PSDB), 
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do substitutivo 
nº 2, que apresentou. 

De acordo com o projeto, 
o contribuinte com crédito 
tributário inscrito em dívida 
ativa até 31 de dezembro de 
2007 poderá quitar o seu dé-
bito com 50% de desconto 
sobre os valores referentes às 
multas e aos juros de mora, 
desde que contribua financei-
ramente com o Fundo de As-
sistência ao Turismo (Fastur).

O substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômi-
co manteve o conteúdo integral 
das alterações sugeridas pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), que expandiu o be-
nefício a todos os contribuintes 
que tenham crédito tributário 
inscrito em dívida ativa há, pe-
lo menos, um ano, contados 
da data do requerimento de 
concessão. O desconto conce-
dido, por sua vez, deixa de ser 
de 50% sobre o valor de multas 
e juros para ser de até 50% so-
bre tais valores.

O substitutivo nº 2 foi 
apresentado apenas para 
tornar mais claros os pré-
-requisitos para o desconto 
previsto na matéria.
Porte de arma – A Comissão 
de Segurança Pública aprovou 
pareceres favoráveis a duas 
proposições: o PL 1.973/15, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 

que prevê o porte de arma 
para agentes socioeducativos 
fora do ambiente de atendi-
mento a menores infratores, 
e o PL 1.566/15, de autoria do 
deputado João Leite (PSDB), 

o qual trata do registro de 
pessoas físicas e jurídicas que 
atuam no comércio, interme-
diação, fundição e purifica-
ção de ouro, metais nobres e 
joias usadas. 

 Deputados aprovaram parecer de 1º turno favorável à proposição

Raíla Melo 

Guilherme Bergamini

 Audiência abordou a criminalidade no município
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Comissão presta homenagem a bombeiros 
que combateram incêndio em Santa Luzia
A Comissão de Segurança Pú-
blica homenageou ontem 122 
bombeiros militares do 1º, do 
2º e do 3º Batalhão (BBM), do 
Batalhão de Operações Aéreas 
(BOA), do Batalhão de Emer-
gências Ambientais e Res-
posta a Desastres (Bemad), 
da Companhia Independente 
de Resgate, da Academia de 
Bombeiros Militar, do Coman-
do Operacional de Bombeiros 
(Cobom) e do Estado-Maior 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar. Há ainda uma servidora 
civil entre os homenageados, 
que receberam diplomas de 
voto de congratulações.

Direta ou indiretamente, 
todos eles atuaram no comba-
te a um incêndio na Prefeitura 
de Santa Luzia (RMBH), em 
setembro do ano passado. O 
fato ocorreu em um dos cinco 
prédios de um complexo de 
40 mil metros quadrados, on-
de funcionavam quatro secre-
tarias municipais. Ninguém se 

feriu. A maior dificuldade en-
frentada foi impedir a retoma-
da do fogo, já que as paredes 
do prédio afetado eram reves-
tidas de material inflamável, 
o que levou a um trabalho 
ininterrupto dos bombeiros 
por vários dias.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) ressaltou que a 
homenagem materializa o reco-
nhecimento e o agradecimento, 
em nome do Poder Legislativo 
e do povo, a esses “bravos he-
róis anônimos”. “Os bombeiros 
são profissionais extremamen-
te  queridos por toda a popula-
ção. Eles têm a missão de pro-
teger a vida”, disse.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB), autor do requeri-
mento para a homenagem, se 
disse honrado em participar 
da reunião. Foi exibido um ví-
deo mostrando o esforço dos 
bombeiros durante os sete 
dias de combate às chamas. 
“Fiz questão de convidar to-

dos os envolvidos. A Assem-
bleia tem o dever de fazer 
esse reconhecimento, em ho-
menagem pública”, declarou.

A soldado BM Carolina 
Maria Viriato Freitas falou 
em nome dos agraciados. Ela 

reconheceu a contribuição de 
todos os presentes na ação e 
agradeceu a oportunidade 
oferecida pela comissão para 
que todos pudessem se reu-
nir novamente em um mo-
mento festivo. 

Os militares foram homenageados pela Comissão de Segurança Pública

Guilherme Dardanhan 

Indicação para a Fucam vai a Plenário

A comissão especial desti-
nada a avaliar a indicação 
da professora e ex-deputa-
da Maria Tereza Lara para o 
cargo de presidente da Fun-
dação Educacional Caio Mar-
tins (Fucam) aprovou ontem 
parecer favorável à indicada. 
A aprovação ocorreu após 
sabatina de Maria Tereza, du-
rante a qual ela destacou que 

a educação integral de jovens 
e a oferta futura de cursos 
técnicos e profissionalizantes 
estão entre as prioridades da 
instituição. A indicação segue 
agora para votação do Plená-
rio, em turno único.

Durante a arguição, um 
grupo de agentes socioedu-
cativos do Estado protestou 
nas galerias com cartazes 

e gritos de “fora Fucam!”, 
em alusão ao Projeto de Lei 
3.503/16, que integra a refor-
ma administrativa enviada à 
ALMG pelo governo. O proje-
to prevê que esses servidores 
possam ser cedidos para a Se-
cretaria de Estado de Desenvol-
vimento Social (Sedese) e para 
a Fucam. Com a mudança, a 
categoria teme que seu tra-
balho seja desvalorizado.

Diante do protesto, Ma-
ria Tereza anunciou que, nos 
próximos dias, deverá ser 
criada uma comissão forma-
da por representantes de 
secretarias de Estado, da ca-
tegoria e da fundação para 
debater o assunto.

Respondendo a questio-
namento do deputado Paulo 
Lamac (Rede) sobre a exis-
tência de alguma previsão 
de ampliação do quadro de 
pessoal da fundação, Maria 
Tereza frisou que a institui-
ção vive hoje de convênios. 
No entanto, ela informou 

que está havendo negocia-
ção com a Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão (Seplag) a respeito da  
questão e que a proposta é  
que, antes do fim do ano, es-
teja equacionado um quadro 
mínimo para o funcionamen-
to da instituição.

O relator, deputado Ivair 
Nogueira (PMDB), questio-
nou se haveriam áreas da 
Fucam que demandariam pro-
cessos de regularização fundi-
ária. Segundo a ex-deputada, 
há, sim, processos judiciais 
envolvendo algumas áreas, 
entre as quais uma localizada 
em Buritizeiro e ocupada há 
várias décadas por 34 famí-
lias e seus herdeiros. 

Ao final da arguição, os 
parlamentares destacaram a 
idoneidade e a trajetória po-
lítica e profissional da indica-
da. Também participaram da 
arguição o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) e o depu-
tado Dirceu Ribeiro (PHS).

Parlamentares sabatinaram a ex-deputada Maria Tereza Lara

Guilherme Bergamini 
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Saúde
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) afirmou que o PT des-
construiu o Sistema Único 
de Saúde (SUS) nos últimos 
13 anos. Segundo o par-
lamentar, no mandato da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff, foram fechados 
23 mil leitos. “A saúde tem 
sido judicializada por falta 
de assistência do governo”, 

Reforma da Previdência será debatida
A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou ontem requerimento 
de debate público sobre o sis-
tema penitenciário brasileiro 
e a reforma da Previdência, 
discutida no Congresso Na-
cional. A solicitação é do 
deputado Wander Borges 

(PSB), que quer a discussão 
em conjunto com a Comis-
são do Trabalho.

Na Comissão de Desen-
volvimento Econômico, foi 
aprovado requerimento para 
que seja discutida a propos-
ta de reforma administrativa 
do Estado enviada pelo Exe-

cutivo à ALMG. O pedido foi 
assinado pelos deputados An-
tônio Carlos Arantes (PSDB), 
Felipe Attiê (PTB) e Fábio Ave-
lar Oliveira (PTdoB).

A possibilidade de cons-
trução de uma ciclovia na 
MG-010, entre a Capital e 
Vespasiano, será tema de au-

diência da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas, a requerimento do 
deputado Fred Costa (PEN). 
Já na Comissão de Seguran-
ça Pública estará em pauta a 
segurança nos hotéis de BH, 
conforme solicitado pelo de-
putado Cabo Júlio (PMDB).

ORADORES

ressaltou. Segundo o depu-
tado, a população de Salinas 
está consternada, pois, con-
trariando ordem judicial, a 
prefeitura não está liberan-
do medicamentos para os 
pacientes. João Leite tam-
bém criticou a proposta de 
reforma administrativa do 
governo do Estado, alegan-
do que ela não reduzirá gas-
tos.  “O Estado tem dinheiro 

para festas, mas não para 
pagar os salários dos ser-
vidores em dia”, censurou. 
Em aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) disse 
que o governador Pimentel 
(PT) não ficará mais 60 dias 
no cargo, com a homologa-
ção na Justiça da delação 
premiada do empresário 
Benedito Rodrigues de Oli-
veira Neto, o Bené.

Defesa I
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) defendeu o gover-
nador Pimentel (PT), desta-
cando que ele foi eleito pelo 
voto popular. O parlamentar 
criticou a oposição por ela,  
no seu entender, preferir 
discutir a situação do gover-
nador a debater temas im-
portantes. “Não deixaram a 
presidente governar e agora 

querem fazer a mesma coisa 
em Minas”, afirmou. Freire 
também questionou a opo-
sição por apoiar o governo 
interino de Michel Temer, 
que teria anunciado cortes 
nos programas sociais. Ele 
indagou por que esses de-
putados não criticam o novo 
ministro da Saúde, por ele ter 
afirmado que o SUS é grande 
demais e precisa ser revisto. 

Em aparte, Rogério Correia 
(PT) disse que, apesar de o 
governador estar sendo in-
vestigado, não existe prova 
contra ele. Também em apar-
te, Gustavo Valadares (PSDB) 
rebateu, afirmando que o go-
vernador foi indiciado. Ainda 
em aparte, Paulo Guedes (PT) 
disse que os deputados do 
PSDB não querem explicar as 
denúncias contra o partido.

Defesa II
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) também defendeu Fer-
nando Pimentel na tribuna. 
“Não há nada que prove as de-
núncias contra o governador”, 
afirmou. Para ele, a defesa que 
a oposição faz do afastamento 
de Pimentel se configura como 
um “golpe”. “A oposição pre-
tende assumir o governo da 

forma como fizeram em Bra-
sília”, condenou. Silveira apon-
tou, ainda, o que classificou de 
incoerência do PSDB, que teria 
pedido a cassação de toda a 
chapa de Dilma, logo após a 
eleição, e que, agora, faz parte 
do governo interino de Temer. 
O deputado também elogiou 
a proposta de reforma admi-
nistrativa do governo e pediu 

que as transmissões das reu-
niões da Assembleia passem 
a contar com a Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras). 
Em aparte, Paulo Guedes (PT) 
disse que, no Estado, o PT e o 
PMDB “estão juntos contra o 
golpe” e Rogério Correia (PT) 
denunciou que o PSDB “fez 
um estrago na educação e na 
saúde em Minas”.

Críticas
O deputado João Leite (PSDB) 
teceu várias críticas ao PT. Se-
gundo o parlamentar, o parti-
do hoje elogia Tancredo Neves, 
apesar de ter se posicionado 
contra ele no passado. Ele 
também censurou o PT por ter 
votado contra projetos como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
antes de assumir o governo. 

Conforme informou, o gover-
no Dilma deixou um rombo 
de quase R$ 200 milhões nas 
contas públicas, enquanto o 
governador Pimentel teria re-
cebido R$ 10 milhões em pro-
pina do empresário Benedito 
Rodrigues de Oliveira Neto, o 
Bené. Leite também condenou 
o parcelamento de salários 
dos servidores do Estado pe-

lo atual governo e o aumento 
do efetivo policial para pro-
teção pessoal do governador, 
acrescentando que Pimentel 
estaria obstruindo a Justiça. O 
parlamentar ainda relatou que 
solicitou uma cópia da delação 
premiada de Bené. Encerrando 
seu pronunciamento, ele de-
fendeu o senador Aécio Neves 
das críticas da oposição.
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9 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Mantena/ES) – debater, com a presença de convidados, o impacto da 
propaganda de bebidas alcoólicas entre os jovens. Requerimento: depu-
tado Antônio Jorge

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

9h30
• Comissões de Administração Pública (Teatro) – debater, com a presença 

de convidados, supostas irregularidades no pagamento de diária aos mi-
litares escalados para o policiamento de Carnaval nas cidades históricas 
do Estado. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

discutir e votar pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 
1.087/15 (2º turno), do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Executi-
vo a doar imóvel ao município de Jequeri

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

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-
mara Municipal de Nova Serrana

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 437/15 (2º turno), do deputado Fabiano Tolentino, que dispõe 
sobre o parcelamento de débito de reposição florestal

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 18 proposições, entre as quais o PL 2.772/15 (1º turno), 

que tem como primeiro signatário o deputado Gustavo Corrêa, o qual 
revoga a Lei 21.720, de 2015, que permite que o Estado utilize recursos 
de depósitos judiciais em processos vinculados ao Tribunal de Justiça

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Educação (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 735/15 (1º turno), do deputado André Quintão, que estabelece dire-
trizes para a educação escolar indígena no Estado

14h30
• 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 Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-
dados, o andamento das obras de construção dos hospitais regionais no 
Estado e as demandas dos hospitais federais em Minas. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta e Arlen Santiago

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições da comissão

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

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 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autorida-
des aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º 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 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Discussão em turno único

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Especial Eleições: Desafios na saúde
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (16/3) – 

Danos ambientais e patrimoniais com a instalação de aterro 
sanitário em Divinópolis

 5h15 Palestra TRE – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, 
com Antônio Gameiro 

 6h TV Escola: História Política de MG/Teleaula 23 – Da abertura 
política (1976) aos preparativos para a Constituinte no 
Legislativo mineiro (1986)

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Especial Eleições: Tratamento do lixo
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG/Teleaula 23 – Da abertura 
política (1976) aos preparativos para a Constituinte no 
Legislativo mineiro (1986)

 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 – Especial Eleições: Tratamento do lixo
 20h Comissão de Cultura (30/3) – Voto de congratulações ao artista 

plástico Fernando Pacheco pelo painel Voar, no Aeroporto de 
Confins 

 21h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 


