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Dependência causada pelo cigarro é 
muito maior do que a associada ao álcool

Mais de 90% das pessoas que 
fumam desenvolvem depen-
dência do cigarro. A informa-
ção foi destacada pelo depu-
tado Antônio Jorge (PPS), em 
audiência pública da Comis-
são de Prevenção e Comba-
te ao Uso de Crack e Outras 
Drogas. A reunião, solicitada 
pelo parlamentar, teve o ob-
jetivo de debater os avanços 
na prevenção e no controle 
do tabagismo no Estado, em 
virtude do Dia Mundial Sem 
Tabaco, comemorado ontem.

Para se ter uma ideia do 
grau de dependência causa-
da pelo fumo, apenas 10% 
das pessoas que consomem 
álcool se tornam depen-
dentes, conforme informou 
Antônio Jorge. Ele explicou 
que há mais de 3 mil subs-
tâncias tóxicas contidas no 
cigarro, que podem causar 
complicações graves, como 
câncer de pulmão. 

Rogério de Souza Salgado, 
psicólogo especialista em De-
pendência Química, reforçou 
a grande dependência causa-
da pelo cigarro. Ele relatou 
que uma recente pesquisa 
do Instituto Nacional de Cân-
cer aponta que, de cada 20 
pessoas que tentam parar de 
fumar, 19 fracassam. “O pior 
motivo é a falta de prepara-
ção para isso. Quando vem a 

crise de abstinência, a pessoa 
se assusta e vê o quanto é di-
fícil parar”, afirmou.

A presidente do Conselho 
Municipal de Política sobre 
Drogas de Belo Horizonte, So-
raya Romina Santos, por sua 
vez, apresentou dados da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) que demonstram que 
o tabagismo ativo é a primei-
ra causa de morte evitável do 
mundo. “A segunda causa é o 

alcoolismo, e a terceira, o taba-
gismo passivo”, acrescentou.
Mensagem lúdica – Alzira de 
Souza Umbelino Cardillo, au-
tora infantojuvenil, apresen-
tou o seu livro Mona, no qual 
conta a história de uma cobra 
que, em contato com huma-
nos, conhece o cigarro e pas-
sa a fumar. A partir daí, ela se 
torna dependente do tabaco 
e passa a ter problemas de 
saúde. “O livro foi feito em 

conjunto com minha filha, 
que fez as ilustrações”, con-
tou. Para Alzira, a mensagem 
para crianças e adolescentes 
deve chegar de forma lúdica.

Esse livro inspirou uma 
apresentação do grupo Tru-
pe da Arte, de Esmeraldas, 
realizada durante a audi-
ência, com a finalidade de 
conscientizar o público pre-
sente sobre os riscos à saúde 
associados ao fumo.

Especialistas alertaram para a necessidade de conscientização sobre os riscos à saúde associados ao tabagismo 

Durante a audiência, o depu-
tado Antônio Jorge destacou 
projetos de lei (PLs) relacio-
nados ao tabaco que trami-
tam na ALMG. Uma dessas 
proposições é o PL 3.196/16, 
de sua autoria, que regula-
menta a exposição e a venda 
de produtos derivados do ta-
baco. De acordo com o proje-
to, a comercialização desses 
produtos só poderá ser feita 

em local exclusivo. Além dis-
so, ele define que os estabe-
lecimentos deverão ter um 
espaço específico para o ar-
mazenamento dos derivados 
do tabaco, de forma que eles 
não fiquem visíveis ou próxi-
mos de alimentos como balas 
e doces, que despertam inte-
resse do público infantil. 

A superintendente de Pre-
venção da Subsecretaria de Po-

líticas Sobre Drogas da Secreta-
ria de Estado de Defesa Social 
(Seds), Fabiane Rodrigues, sa-
lientou que a proposição tem 
o apoio da subsecretaria. “Sa-
bemos do potencial da propa-
ganda e do armazenamento 
de cigarros próximo a gulo-
seimas. O projeto é o começo 
de uma discussão mais ampla 
sobre a padronização das em-
balagens de cigarro”, afirmou.

A deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) também ressaltou 
a importância da proposi-
ção. “É um momento de re-
fletir sobre o que queremos 
para as gerações futuras”, 
disse. Já o deputado Antô-
nio Carlos Arantes (PSDB), 
também favorável ao proje-
to, enfatizou que o cigarro é 
uma droga e deve ser consi-
derado como tal. 

Raíla Melo

PL regulamenta venda de derivados do tabaco
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ALMG homenageia escritor Murilo Rubião
Os 100 anos de nascimento do escritor mineiro Murilo Rubião fo-
ram comemorados na noite da última segunda-feira (30/5), em 
Reunião Especial de Plenário. Rubião nasceu em 1º de junho de 
1916, em Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas (Sul de Minas).

O deputado Durval Ângelo (PT), que solicitou a solenidade, res-
saltou que Murilo Rubião foi um escritor único e genial, cujo legado 
transcende a própria literatura. O deputado também lembrou a 
participação do escritor no jornalismo e na militância social.

A sobrinha do escritor, Laura Lustosa Rubião, recebeu 
uma placa alusiva à homenagem. “Ele não foi apenas um 
grande escritor, mas um militante da vida cultural e literá-
ria da cidade”, resumiu.

O deputado Bosco (PTdoB) também lembrou a trajetória 
do escritor e sua importância para o Estado. Já o secretário de 
Estado de Cultura, Angelo Oswaldo, salientou que mencionar 
Murilo Rubião é recordar o que aconteceu de mais rico na lite-
ratura mineira nos últimos 50 anos.  

Clarissa Barçante

Novas eleições fariam parte de uma
estratégia golpista, segundo professor

O processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff foi 
classificado como um “gol-
pe” pelos participantes de 
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos. Na 
reunião, realizada ontem, o 
professor da Faculdade de Di-
reito da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
José Luiz Quadros, avaliou 
que se trata de um golpe si-
milar aos já concretizados em 
outros países latinos, como 
Honduras e Paraguai.

Quadros ressaltou que, 
nesses dois países, a convo-
cação de novas eleições ser-
viu para calar quem denun-

ciava a tomada arbitrária de 
poder. “É o próximo passo do 
golpe”, advertiu.

O professor afirmou, ainda, 
que o Brasil vive um período de 
“surrealismo político”. “Uma 
presidente afastada – contra a 
qual não há denúncia ou de-
lação – é substituída por um 
governo no qual todos res-
pondem a processos”, disse.

Para Quadros, a única saída 
para a atual crise seria o re-
torno da presidente eleita, 
com a mobilização da socie-
dade civil nas ruas, e a con-
vocação de uma constituinte 
exclusiva, para a promoção 
de uma reforma política. 

Governo interino – Os par-
ticipantes da audiência tam-
bém teceram considerações 
sobre as propostas que estão 
sendo associadas ao gover-
no interino de Michel Temer, 
entre as quais a possibilidade 
de flexibilização das leis traba-
lhistas e de reforma da previ-
dência social.

Segundo a presidente 
da Central Única dos Traba-
lhadores em Minas Gerais 
(CUT-MG), Beatriz Cerqueira, 
essas medidas aumentariam 
o desemprego e, em contra-
partida, deixariam a popu-
lação desamparada. A presi-
dente da CUT-MG denunciou, 
ainda, a criminalização dos 
movimentos sociais pelo go-
verno interino. 
Resultado das urnas – O depu-
tado Rogério Correia (PT) res-
saltou que o maior sinal de que 
o afastamento da presidente 
Dilma seria um golpe é o fato 
de o Brasil estar, agora, sendo 
governado por aqueles que 
defendem um projeto que foi 
derrotado nas urnas. “Um tuca-
no agora controla a saúde e já 
falou que o SUS (Sistema Único 
de Saúde) não é prioridade. A 
educação foi para ‘as mãos’ do 
DEM, que se pronunciou con-
trário ao ProUni”, afirmou.

Na mesma linha, a de-
putada Marília Campos (PT) 
também denunciou o supos-
to golpe. “É golpe, mas, em 
meio a esse processo, estão 
sendo votados no Congres-
so Nacional assuntos im-
portantes sobre os quais a 
população não está sendo 
informada”, disse. Ela citou a 
aprovação, na última semana, 
do novo Orçamento da União, 
que prevê um déficit de R$ 170 
bilhões. “Qual a consequên-
cia disso? O corte de políticas 
sociais”, avaliou.

Em seu pronunciamento, 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT) salientou que, por mais 
que houvesse críticas à de-
mocracia brasileira como um 
todo, era uma democracia que 
caminhava. “Agora, estamos 
retroagindo décadas”, disse. 
Críticas – O deputado Carlos 
Pimenta (PDT) discordou dos 
colegas que classificaram o 
impeachment como golpe. No 
seu entender, se o presidente 
atual é ilegítimo, que sejam 
convocadas novas eleições. 
Ele destacou, ainda, a situação 
ruim da economia brasileira e 
criticou o que classificou como 
uma estratégia de invasão dos 
espaços públicos e privados 
pelos movimentos sociais.

Ricardo Barbosa

 Comissão promoveu debate sobre o processo de fortalecimento da democracia 
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Demandas de urgência no Hospital
do Ipsemg cresceram 30% em um ano

O Hospital Governador Israel 
Pinheiro, conhecido como 
Hospital do Ipsemg, em Belo 
Horizonte, enfrenta dificul-
dades financeiras, obras em 
atraso e um aumento de 30% 
na demanda do pronto-so-
corro, em relação ao ano pas-
sado. Os problemas, assim 
como outras queixas apre-
sentadas por usuários, foram 
verificados em visita realiza-
da ontem pela Comissão de 
Saúde à instituição.

Durante reunião dos de-
putados Arlen Santiago (PTB) 
e Doutor Jean Freire (PT) com 
a diretora de Saúde do Ipsemg, 
Suzana Rates, foram relatados 
também problemas de outra 
unidade do Ipsemg, o Centro 
de Especialidades Médicas 
(CEM). A diretora admitiu que 
os pacientes do CEM enfren-
tam hoje uma “fila” para con-
sultas médicas e que a unidade 
sofre com a carência de equi-
pamentos, como ultrassom.

Suzana Rates atribuiu 
o aumento da demanda no 
pronto-socorro aos casos de 
dengue e doenças respirató-
rias. Para enfrentar o proble-
ma, ela afirma que o Ipsemg 
priorizou a reforma de um ane-
xo do hospital, que estava de-
sativado. As obras devem ser 
finalizadas até o final de junho.

Durante a visita ao hos-
pital, os deputados foram 
acompanhados por repre-
sentantes de uma entidade 
representativa dos usuários, 
o Conselho de Mães, Mulhe-
res e Avós, que procurou a 
Comissão de Saúde e apre-
sentou uma série de queixas 

relativas ao atendimento mé-
dico do Ipsemg.

Entre as reclamações, 
está a paralisação de obras 
que já teriam sido pagas e a 
redução de leitos, que teriam 
passado de 543 para 344. 
Suzana Rates informou que 
a instituição conta hoje com 
396 leitos. Segundo ela, a 
redução que ocorreu, antes 
da atual gestão, foi decorren-
te da adequação do hospital 
a normas da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A diretora também 
negou que as obras suspen-
sas tenham sido pagas.

No entanto, Suzana ad-
mitiu que o setor de inter-
nação está desfalcado, pelo 
fechamento de uma ala com 
70 leitos, que precisa de re-
formas. Conforme informou, 

o déficit no início da atual 
gestão era de R$ 250 mi-
lhões, decorrente da trans-
ferência de recursos para o 
caixa único do Estado. “Hoje, 
toda a parte da contribuição 
dos servidores já vem para o 
Ipsemg”, salientou.
Elevadores – Outra queixa 
dos usuários é relativa aos 
seis elevadores do hospi-
tal. A diretora de Saúde in-
formou que, até o início de 
2017, será inciada a moder-
nização desses equipamen-
tos. Ela negou, no entanto, 
que o Hospital do Ipsemg 
enfrente falta de materiais 
básicos, como novalgina, co-
mo relatado pelo conselho 
de usuários. Segundo Suza-
na, com a readequação de 
espaços e procedimentos, a 
unidade quase dobrou o nú-

mero de internações entre 
2013 e 2015, passando de 
8,9 mil para 15 mil.  

O deputado Arlen San-
tiago afirmou que a ALMG 
irá cobrar providências do 
Estado para que o Centro de 
Especialidades Médicas seja 
reequipado. Ele atribuiu o 
atraso no agendamento de 
consultas à redução do aten-
dimento no interior do Esta-
do, fator que teria causado 
o aumento da demanda na 
Capital. Santiago ainda suge-
riu que o Estado aumente sua 
contribuição para o Ipsemg.

O deputado Doutor Jean 
Freire elogiou a atual gestão 
do hospital. “Há pouco mais 
de um ano, todas as obras 
estavam paralisadas. Vejo um 
esforço em fazer uma gestão 
mais enxuta”, avaliou. 

Crise econômica será debatida
A crise de alguns setores da 
economia será debatida pela 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. Na reunião de 
ontem, foram aprovados dois 
requerimentos de audiência 
pública com esse fim.

O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) quer avaliar a 

situação da suinocultura e da 
avicultura no Estado. Já o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
pretender abordar a crise que 
atinge o setor moveleiro. 
Imprensa Oficial – A Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência apro-
vou requerimento do deputa-

do Duarte Bechir (PSD) para 
que seja discutida a extinção 
da Imprensa Oficial, sugerida 
na reforma administrativa 
proposta pelo Executivo. O 
objetivo é avaliar os reflexos 
dessa medida nas atividades 
da autarquia relacionadas às 
pessoas com deficiência. 

A reforma administra-
tiva também será debatida 
pela Comissão de Assuntos 
Municipais, conforme soli-
citação dos deputados Fred 
Costa (PEN), Wander Bor-
ges (PSB), Dalmo Ribeiro 
Silva e da deputada Geisa 
Teixeira (PT).

Deputados da Comissão de Saúde realizaram ontem uma visita ao Hospital do Ipsemg 

Willian Dias 
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Gabinete Militar nega ter comandado
ação contra manifestantes em Ouro Preto
O chefe do Gabinete Militar 
do governador do Estado, o 
coronel Helbert Figueiró de 
Lourdes, afirmou que o órgão 
que dirige é autônomo e des-
vinculado das polícias, o que 
significa dizer que não tem 
autoridade funcional sobre 
os comandos das forças de 
segurança. A declaração, em 
tom de justificativa, foi dada 
ontem, em mais uma audi-
ência da Comissão de Se-
gurança Pública organizada 
para esclarecer os incidentes 
ocorridos durante a cerimô-
nia de entrega da Medalha 
Tirantes, em Ouro Preto, no 
último dia 21 de abril.

Na ocasião, entidades de 
classe e o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) teriam sido 
recebidos com truculência e 
impedidos de acessar o local. 
Por outro lado, membros do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra (MST) 
e da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) teriam ti-
do livre acesso ao evento, na 
Praça Tiradentes.

Em suas explicações, o 
chefe do Gabinete Militar afir-
mou que o acesso à praça dos 
membros dos movimentos so-
ciais se deu por meio de cre-
denciamento prévio. O coro-
nel confirmou que houve um 
contato prévio das entidades 
de classe barradas para que 
se desse o direito à livre mani-
festação, conforme reivindica 
Sargento Rodrigues. Contudo, 
segundo Lourdes, a compe-
tência do gabinete não é de-

finir quem entra, e sim, uma 
vez definido, impedir quem 
não está autorizado a entrar. 
Credenciamento – Repre-
sentantes das entidades de 
classe que foram barrados no 
evento disseram não ter sido 
procurados em nenhum mo-
mento pelo governo para que 
fizessem o credenciamento 
prévio. Mais do que isso, te-
riam acordado que estariam 
presentes para se manifesta-
rem contra o parcelamento 
de salários dos servidores e, 
mesmo assim, teria sido re-
pelidos com truculência.
Ordem – O deputado João 
Leite (PSDB) lamentou a 
agressão aos membros das 
associações de classe e ao 
deputado Sargento Rodri-
gues. Segundo o parlamen-
tar, ainda não foi dada pelo 

Estado uma resposta sobre 
quem ordenou que o acesso 
à cerimônia fosse impedido. 

O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) cobrou a mesma 
resposta. “O acesso foi defi-
nido por afinidade com o go-
verno”, acusou. O deputado 
Cabo Júlio (PMDB) classificou 
a situação como “lamentá-
vel”, uma vez que seriam co-
legas combatendo colegas. 
O parlamentar destacou que 
esse tipo de impedimento 
sempre aconteceu, mas que, 
na sua opinião, o mais grave 
teria sido o tratamento dife-
renciado dado a outras enti-
dades de classe. 

O deputado Sargento 
Rodrigues apresentou um 
vídeo sobre o incidente, que 
comprovaria que membros 
da CUT e do MST entraram 

livremente no evento, en-
quanto ao deputado e aos 
representantes de classe te-
ria sido proibido o acesso. Ele 
também lamentou o fato de 
o comando da PM saber que 
as entidades de classe iriam 
ao local e, ainda assim, ter 
impedido o acesso à praça. 
Contraponto – O líder de Go-
verno na ALMG, deputado 
Durval Ângelo (PT), alegou 
que Sargento Rodrigues te-
ria insuflado e insultado os 
policiais militares na ocasião. 
“Em governos passados, a 
proibição de manifestantes 
era comum. Os membros 
do MST e da CUT foram cre-
denciados para participar do 
evento”, argumentou. Durval 
Ângelo acusou, ainda, o de-
putado Sargento Rodrigues 
de sensacionalismo. 

Aposentadoria de policiais é tema de projeto
A Comissão de Administração 
Pública aprovou ontem pa-
recer de 1º turno pela apro-
vação, na forma original, do 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 15/15. A proposição 
busca reduzir o tempo de efe-
tivo serviço militar das mu-
lheres para 15 anos, desde 
que comprovados 25 anos de 

contribuição previdenciária. 
Para isso, altera a Lei 5.301, 
de 1969, que contém o Esta-
tuto dos Militares do Estado.

De autoria do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), o 
PLC deve seguir agora para 
a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), antes de ir para o Ple-

nário. A matéria busca ade-
quar a legislação estadual à 
Lei Complementar Federal 
144, de 2014.

Conforme destacou o 
relator da matéria, depu-
tado Cabo Júlio (PMDB), “a 
realidade mostra que as con-
dições de fato das mulhe-
res na sociedade não são as 

mesmas dos homens”. “Ainda 
que a Constituição afirme que 
homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, sabe-
-se que as mulheres possuem 
condições biológicas e experi-
ências sociais que influenciam 
em suas vidas de forma diver-
sa da experimentada pelos ho-
mens”, acrescentou.

A comissão realizou mais uma reunião sobre a conduta da PM na entrega da Medalha da Inconfidência

 Guilherme Bergamini
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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 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autori-
dades aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execu-

ção 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 tre-
cho 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

Manifestações
A deputada Ione Pinheiro (DEM) 
abordou a crise no Brasil. Para ela, 
é necessário dar uma chance 
para o presidente interino Mi-
chel Temer trabalhar. Ione tam-
bém lamentou o estupro coletivo 
de uma jovem no Rio de Janeiro, 
na semana passada. “Temos 
que refletir que país vamos dei-
xar para as próximas gerações”, 

Plenário recebe emendas a proposições 
que compõem a reforma administrativa

Diversas propostas de emendas 
a cinco projetos que integram 
a reforma administrativa do 
Executivo foram recebidas on-
tem pelo Plenário. A reforma, 
encaminhada pelo governador, 
é composta, originalmente, por 
18 projetos de lei (PLs), um pro-
jeto de lei complementar (PLC) 
e uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC).

Uma das proposições 
que se pretende alterar é o 
PL 3.503/16, que trata da es-
trutura orgânica da adminis-
tração pública do Executivo. 
O projeto contém as normas 
gerais e as diretrizes para a 
estruturação dos órgãos, au-
tarquias e fundações. 

O governador encami-
nhou 39 emendas à matéria. 
Elas promovem adequações 
nas estruturas e competên-

cias de diversas unidades 
administrativas, de forma a 
explicitar os seus papéis e 
campo de atuação. 
Estatuto dos Servidores – Fo-
ram propostas três emendas 
ao Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 52/16, que modifica 
a Lei 869, de 1952, a qual con-
tém o Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos Civis do Estado. 
Entre as principais alterações 
estão a obrigação de apresen-
tação, pelos agentes públicos, 
de declaração de seu patrimô-
nio privado, e a atribuição de 
novas competências à Contro-
ladoria-Geral do Estado.
Rádio Inconfidência – Ao PL 
3.513/16, que integra a Rádio 
Inconfidência e a Rede Minas 
de TV à futura Empresa Minei-
ra de Comunicações (EMC), o 
Executivo propõe uma emen-

da, que pretende incluir a 
emissora de rádio como veícu-
lo para promoção de ativida-
des educativas e culturais.
Ruralminas – As emendas pro-
postas ao PL 3.510/16, que ex-
tingue a Fundação Rural Mineira 
(Ruralminas), versam sobre a 
divisão das competências da en-
tidade, que ficarão a cargo das 
Secretarias de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e de Desenvolvimento 
Agrário (Seda) e da Emater-MG.
Obras públicas – O Executi-
vo propôs duas emendas ao 
PL 3.509/16, que extingue o 
Departamento Estadual de 
Obras Públicas (Deop). Elas 
revogam a Taxa de Gerencia-
mento de Projetos, de Obras e 
de Supervisão de Obras (TGO), 
incidente sobre contratações 
realizadas pelo Departamento 

de Estradas de Rodagem do 
Estado (DER-MG).
Defensoria Pública – Ainda na 
Reunião Ordinária, foi recebi-
do o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 54/16, de autoria 
da Defensoria Pública. O proje-
to altera dispositivos da Lei Or-
gânica Estadual da Defensoria, 
de modo a adequá-la à Lei Or-
gânica Nacional do órgão.

Por meio da proposição, a 
Defensoria propõe a atualização 
dos seguintes direitos: ajuda de 
custo para despesas de trans-
porte e mudança, salário-famí-
lia, diárias e representação e gra-
tificação pelo efetivo exercício 
em comarca de difícil acesso.

O PLC 54/16 dá continui-
dade ao processo legislativo 
iniciado pelo PLC 51/16, tam-
bém da Defensoria, encami-
nhado à ALMG em abril. 

ORADORES

afirmou. Sobre a polêmica em 
torno do Ministério da Cultura, a 
deputada fez um paralelo entre a 
falta de recursos para a saúde e o 
financiamento de projetos de ar-
tistas consagrados, por meio da 
Lei Rouanet. Em aparte, o depu-
tado João Leite (PSDB) questio-
nou o corte da transmissão da 
TV Assembleia no momento em 
que manifestantes presentes nas 

galerias do Plenário se exaltaram 
contra alguns parlamentares. 
Dilzon Melo (PTB) disse que o 
governador Pimentel enganou 
o povo e hoje envergonha Mi-
nas. O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) reforçou que, se há 
manifestantes contra um de-
terminado governo, é porque 
este não está atendendo às 
necessidades do povo.

Cultura
Bosco (PTdoB) tratou do fórum 
técnico Plano Estadual de Cul-
tura. Segundo o deputado, na 
plenária final do evento, que se-
rá realizada de 8 a 10 de junho 
na ALMG, serão discutidas mais 
de 200 propostas oriundas das 
discussões promovidas nos 12 
encontros regionais do fórum. 
Segundo o deputado, foi alcan-

çado o objetivo de interiorizar 
o debate sobre o plano, funda-
mental para a cultura de Minas. 
Encerrando seu pronunciamen-
to, ele saudou a Polícia Civil por 
seu trabalho e defendeu que 
não seja parcelado o pagamen-
to dos servidores da corporação. 
Em aparte, o deputado Elismar 
Prado (sem partido) lembrou 
da luta para que fosse criado o 

Conselho Estadual de Política 
Cultural, além do plano e do 
fundo estaduais de Cultura, que 
constituem, segundo ele, o “CPF 
cultural” de um Estado. Já o de-
putado Rogério Correia (PT) pa-
rabenizou Bosco pelo trabalho 
voltado para a cultura e lembrou 
que o Plano Estadual de Educa-
ção também será debatido no 
Plenário, em breve.
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8 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Fortaleza) – visita ao Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde, para dar prosseguimento à criação da Associação Nacional pela 
Restrição da Propaganda de Bebidas Alcoólicas. Requerimento: deputa-
do Antônio Jorge

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Unifeg, de Guaxupé, e da Ufla, de 

Lavras
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

9h45
• Comissões de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente e de Mi-

nas e Energia (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 
a retomada das atividades da mineradora Samarco, em Mariana. Reque-
rimento: deputados Gil Pereira e Gustavo Valadares

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

discutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 
255/15 (1º turno), do deputado Inácio Franco, que autoriza o Executivo 
a doar trecho de rodovia ao município de Pará de Minas

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

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

receres sobre 46 proposições, entre as quais o PL 3.503/16 (1º turno), 
do governador, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração 
pública do Executivo estadual 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Logosófico Gonzales, de 

Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) – 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 financiamento, por parte do Estado e da União, dos hospitais 
privados conveniados ao SUS, assim como a concessão de empréstimos 
a essas entidades. Requerimento: deputados Arlen Santiago, Glaycon 
Franco, Carlos Pimenta e Doutor Jean Freire

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário 
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – ouvir o coordenador 
especial de políticas para o idoso do governo do Estado sobre o Es-
tatuto do Idoso. Requerimento: deputados Isauro Calais e Glaycon 
Franco e deputada Geisa Teixeira

19 horas
• Comissão de Cultura (Auditório) – debater, com a presença de convidados, a 

literatura, a política e o serviço público, em homenagem aos 100 anos de nas-
cimento do escritor Murilo Rubião. Requerimento: deputado Durval Ângelo

 0h Plenário (continuação) 
 0h15 Minas é Muitas – Pedras de Maria da Cruz
 1h Panorama – Como manter o emprego na crise
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular 22/3 – Impacto do 

fechamento de maternidade em Betim  
 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte público)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Consumo abusivo de álcool 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 3 (Transporte público)

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

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia/Comissão de Cultura (ao vivo) – Debater 

a política, a literatura e o serviço público, em homenagem aos 
100 anos de nascimento do escritor Murilo Rubião 

 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento da Zona 
da Mata,  do Campo das Vertentes e do Caparaó 

 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 2.905/15
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

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequeri. Discussão em 2º turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias 
usadas. Discussão em 2º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Formiga. Discussão em 2º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis 
ao município de Moema. Discussão em 2º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Capelinha. Discussão em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Guimarânia. Discussão em 1º turno


