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Estado irá definir cronograma de
retomada das atividades da Samarco

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente receberá 
a direção da Samarco para 
definir um cronograma de 
retomada das operações da 
empresa, interrompidas após 
o rompimento da barragem 
de Fundão, no ano passado, 
em Mariana. É o que infor-
mou ontem o subsecretário 
de Regularização Ambiental, 
Anderson Aguilar, em audiên-
cia pública conjunta das Co-
missões de Desenvolvimento 
Econômico, de Minas e Ener-
gia e de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável.

Durante a reunião, fun-
cionários e autoridades mi-
neiras e capixabas cobraram 
o reinício das atividades da 
empresa, como uma medi-
da contra o desemprego. O 
subsecretário fez questão de 
frisar, no entanto, que, ape-
sar de o Estado reconhecer a 
importância da Samarco pa-
ra Minas Gerais, os estudos 
necessários para a retomada 
dos trabalhos da mineradora 
estão sendo feitos com todo 
o cuidado técnico necessário.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Altamir Rôso, reforçou 
que a empresa é a culpada 
pelo desastre e deve ser pu-

nida, mas que não pode ser 
destruída. Ele ressaltou que 
a mineradora gera emprego 
e renda. “Precisamos cobrar 
agilidade da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente. 
Todos os projetos de inves-
timento dependem de licen-
ciamento ambiental, e isso 
deve ser feito de forma mais 
célere”, complementou. 
Projetos de recuperação – O 
diretor de Projetos e Ecoefici-
ência da Samarco, Maury de 

Souza Júnior, apresentou as 
ações adotadas pela empresa 
desde o rompimento da bar-
ragem. Entre essas atividades, 
destacam-se a desobstrução 
dos acessos às comunidades, 
a reforma de casas atingidas e 
a definição da área onde será 
construído o novo distrito de 
Bento Rodrigues. 

O executivo da Samar-
co citou outras ações, como 
o reforço das estruturas de 
barragens remanescentes, 

a distribuição de quase sete 
mil cartões de auxílio finan-
ceiro a famílias, pescadores 
e ribeirinhos e a manutenção 
dos empregos e dos salários 
dos funcionários. 

Ainda de acordo com 
Maury, o abastecimento de 
água teria sido restabelecido 
em todas as cidades impacta-
das e a qualidade do rio seria 
a mesma observada em 2010. 
“São 39 mil postos de trabalho 
na cadeia produtiva”, concluiu.

Deputados destacam importância da mineração
O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) defendeu uma 
rápida solução para que as 
atividades sejam reiniciadas 
de maneira responsável e 
segura, tendo em vista a im-
portância da mineração para 
o PIB do Estado, principal-
mente em um cenário de cri-
se econômica. Apresentaram 
um posicionamento seme-
lhante os deputados Gustavo 

Corrêa (DEM), Felipe Attiê 
(PTB) e Gil Pereira (PP). 

Para o deputado Dilzon 
Melo (PTB), a Samarco esta-
ria pagando uma dívida que 
não é dela. Na sua opinião, 
houve falta de fiscalização e 
é necessário um “mutirão de 
responsabilidades” para que a 
empresa volte a operar. O de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
por sua vez, ponderou que é 

preciso reconhecer que a em-
presa tem-se esforçado, com a 
manutenção dos empregos e 
com projetos de recuperação. 
“A paralisação da Samarco é, 
hoje, o maior problema que 
Mariana enfrenta”, resumiu.
Meio ambiente – O deputa-
do Cássio Soares (PSD) disse 
esperar que a revitalização 
prometida pela empresa acon-
teça o mais rápido possível, 

em termos ambientais e so-
ciais. “Para que as multas se-
jam pagas é preciso permitir 
que as operações sejam reto-
madas”, acrescentou.

Já a deputada Marília Cam-
pos (PT) destacou a importân-
cia do licenciamento ambiental 
para a retomada das atividades 
e questionou se os estudos que 
etão sendo conduzidos têm a 
anuência do poder público. 

Funcionários e autoridades cobraram a retomada das atividades da mineradora Samarco 

 Ricardo Barbosa 
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Projeto pretende submeter unidades
prisionais à inspeção sanitária

O Projeto de Lei (PL) 878/15, 
que trata da vigilância sani-
tária nos estabelecimentos 
prisionais mineiros, recebeu, 
na manhã de ontem, parecer 
pela sua legalidade na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). O relator, deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
apresentou a emenda n° 1, 
acatada pela comissão. 

A proposição pretende 
submeter penitenciárias, pre-
sídios, cadeias públicas e es-

tabelecimentos congêneres à 
inspeção sanitária. Segundo o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), autor da matéria, o ob-
jetivo primordial é proteger 
a saúde dos detentos. Para 
tanto, o projeto introduz dis-
positivo no artigo 128 da Lei 
11.404, de 1994, que contém 
normas de execução penal.

A matéria também su-
gere a alteração do artigo 82 
da Lei 13.317, de 1999, que 
institui o Código de Saúde do 

Estado, para mencionar expli-
citamente esses estabeleci-
mentos como órgãos destina-
tários da vigilância sanitária.
Alteração – A emenda nº 1 
modifica a forma de inclu-
são das unidades no Código 
de Saúde. Originalmente, a 
proposta colocava tais locais 
entre estabelecimentos de 
hospedagem. Por considerar 
essa classificação inadequa-
da, o relator incluiu as uni-
dades no inciso que trata de 

outros estabelecimentos cuja 
atividade possa, direta ou in-
diretamente, provocar danos 
ou agravos à saúde ou à qua-
lidade de vida da população.
Inclusão produtiva – Outra 
proposição que recebeu o aval 
da CCJ foi o PL 1.030/15. Tam-
bém de autoria do deputado 
Sargento Rodrigues, o projeto 
institui a Política de Inclusão 
Produtiva de Minas Gerais. O 
deputado Isauro Calais (PMDB), 
relator da matéria, opinou pela 
sua juridicidade, com a emen-
da nº 1, que apresentou. 

A modificação proposta 
retira do projeto artigos que 
tratam, entre outras coisas, 
da gestão da referida políti-
ca, da instituição de núcleos 
de inclusão produtiva e do 
financiamento da política. 
O relator destacou que um 
projeto de lei de iniciativa 
parlamentar pode fixar dire-
trizes para a formulação de 
políticas públicas estaduais, 
mas não pode entrar em de-
talhes ou dispor sobre pro-
gramas decorrentes dessa 
política, o que deve ser feito 
apenas pelo Executivo.  

Reforma administrativa gera discussão
A reunião da CCJ foi acompa-
nhada por servidores da Im-
prensa Oficial de Minas Gerais, 
contrários ao PL 3.511/16, do 
governador, que lotaram a ga-
leria do Plenarinho IV. O proje-
to – que extingue a autarquia 
e passa suas funções para Se-
cretaria de Estado de Casa Civil 
e Relações Institucionais – e 
outros, que tratam da refor-
ma administrativa, estavam na 
pauta, o que gerou discussão 
entre os parlamentares.

De um lado, a oposição 
questionava a inclusão dos 
projetos na pauta, já que 
havia acordo de líderes para 
eles não serem apreciados. 
Do outro, deputados da base 
explicavam que as proposi-
ções seriam retiradas, mas 
que a reunião da comissão 
precisava acontecer para a 

análise de outras matérias de 
parlamentares, que perde-
riam prazo regimental.

Os deputados João Leite 
(PSDB), Sargento Rodrigues 
(PDT), Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) e Bonifácio Mourão 
(PSDB) destacaram o acordo 
para que não fossem analisa-
dos ontem os projetos da re-
forma administrativa. Segundo 
eles, as matérias precisam de 
um amplo debate entre servi-
dores,  governo e deputados, 
para continuar sua tramitação 
na ALMG. Muitos pediram a 
retirada do regime de urgência, 
solicitado pelo governador, na 
tramitação das matérias. Em 
relação ao PL 3.511/16, Dalmo 
Ribeiro Silva requereu que ele 
seja retirado de tramitação.

Já os deputados Leoní-
dio Bouças (PMDB) e Rogé-

rio Correia (PT) explicaram 
a necessidade de que outras 
matérias fossem analisa-
das, exceto as da reforma. 
Rogério Correia, Celinho do 
Sintrocel (PCdoB) e Isauro 
Calais (PMDB) elogiaram a 

mobilização dos servidores 
da Imprensa Oficial.

Isauro Calais também defen-
deu a retirada da urgência das 
proposições que tratam da refor-
ma administrativa, para possi-
bilitar um debate mais amplo. 

Servidores da Imprensa Oficial acompanharam a reunião da CCJ

 Guilherme Bergamini

Guilherme Bergamini 

Apesar de a proposição ter sido considerada constitucional, foram sugeridas alterações
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Santas Casas e hospitais filantrópicos
possuem dívidas superiores a R$ 17 bi

Mais recursos para a saúde, a 
volta da CPMF e a taxação das 
grandes fortunas foram algu-
mas das propostas defendi-
das durante audiência da 
Comissão de Saúde realizada 
ontem. A reunião, destinada 
a debater o financiamento, 
por parte da administração 
pública, dos hospitais priva-
dos conveniados ao SUS, em 
especial os filantrópicos, foi 
solicitada pelo deputado Ar-
len Santiago (PTB).

Estimativas da Confede-
ração das Santas Casas de Mi-
sericórdia, Hospitais e Entida-
des Filantrópicas indicam que 
essas instituições, responsá-
veis por parcela considerável 
dos atendimentos aos bene-
ficiários do Sistema Único de 
Saúde, acumulam dívidas su-
periores a R$ 17 bilhões.

Defensor ferrenho da 
majoração dos valores de 
procedimentos médicos e 
hospitalares constantes da 
tabela do SUS, Arlen Santia-
go acredita que a situação 
ainda pode piorar se a tabe-
la não passar por uma revi-
são imediata, uma vez que 
cobre apenas, em média, 
60% dos custos. “As dívidas 
tendem a crescer, impulsio-
nadas pelo déficit operacio-
nal das entidades e pelos 
altos juros cobrados por ins-
tituições financeiras públi-
cas”, frisou o deputado. 

Ação judicial – Para enfrentar 
a ameaça, o parlamentar infor-
mou que a comissão está arti-
culando, junto à seção Minas 
Gerais da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-MG), uma 
ação judicial contra a União, 
de forma a obrigar o poder 
público federal a assumir um 
compromisso maior com o fi-
nanciamento da saúde. 

André Medici, economis-
ta do Banco Mundial, defen-
deu um modelo de sistema 
compartilhado entre o setor 
público e o privado. Segundo 
ele, a tendência, em nível glo-
bal, é focar em uma concep-
ção moderna de redes de cui-

dados com sustentabilidade, 
capazes de reduzir os gastos 
com a saúde ao diminuir o 
número de internações. 

Medici também criticou 
a baixa utilização e o uso 
inadequado das instalações 
e dos recursos nos hospi-
tais e cobrou uma revisão 
do sistema. “A maioria dos 
hospitais no Brasil é inefi-
ciente”, opinou.

Citando dados da Confe-
deração Nacional dos Estabe-
lecimentos de Saúde (CNES), 
o economista afirmou que 
o número de leitos no Brasil 
tem caído sistematicamente, 
sobretudo nas regiões mais 

pobres e entre os estabele-
cimentos privados. “É uma 
queda seletiva, que terá um 
custo social que acabará sen-
do pago por todos os usuá-
rios do SUS”, advertiu. 
Financiamento – Medice 
acredita que a questão do 
financiamento passa pelo 
sistema de gestão. No seu 
entendimento, se faz neces-
sária uma maior e melhor 
regulação por parte da admi-
nistração pública no setor. “A 
prestação de serviço pode ser 
suprida pela rede privada e 
pelos planos. Senão, o Estado 
se torna cúmplice da sua pró-
pria ineficiência”, ressaltou.

Novos impostos podem ser alternativa
A vice-presidente da Federa-
ção das Santas Casas e Hos-
pitais Filantrópicos de Minas 
Gerais, Katia Rocha, criticou 
a possibilidade de desvin-
culação dos orçamentos da 
saúde e da seguridade so-
cial. “Nossa luta começa pe-
lo financiamento”, alertou, 
manifestando seu repúdio à 
PEC 143, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que 
visa a acelerar o processo de 
desvinculação.

Helder Santos, superinten-
dente da Fundação Hospitalar 
São Francisco de Assis, ponde-
rou, por sua vez, que a gestão 
profissionalizada dos hospitais 
esbarra na falta de regularida-
de do repasse de recursos.
Taxação – Para o deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB), o 
Sistema Único de Saúde, co-
mo está hoje, não se susten-
ta. Por isso, ele defendeu a 
captação de novas receitas, 
por meio da CPMF (contri-

buição sobre movimenta-
ções financeiras) e da taxa-
ção das grandes fortunas e 
das grandes heranças. 

Ele também ponderou 
que, apesar de seus proble-
mas estruturais, o SUS preci-
sa ser reconhecido por aten-
der a muita gente e contar 
com serviços de excelência.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) também defendeu 
o SUS, embora admitindo 
que a sua tabela está defasa-

da. “Para melhorar, é preciso 
dar mais a quem tem menos. 
Para isso, só há um jeito: ta-
xar as grandes fortunas”, afir-
mou, concordando com Ge-
raldo Pimenta.

O deputado ainda criticou 
o Senado, por ter aprovado 
projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP), que propõe uma 
nova forma de partilha dos 
recursos do pré-sal, antes pre-
vistos para serem totalmente 
direcionados à saúde.

Dificuldades de financiamento das instituições filantrópicas foram apresentadas à Comissão de Saúde

Guilherme Dardanhan 
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Apenas um terço das cidades mineiras
contam com um Conselho do Idoso

Apenas 290 dos 853 muni-
cípios mineiros contam com 
conselhos municipais de ido-
sos atuantes. Outros 72 conse-
lhos foram criados, mas estão 
inativos, e 491 municípios se-
quer aprovaram leis instituin-
do o órgão. A informação foi 
transmitida ontem pelo coor-
denador especial de Políticas 
para o Idoso da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidada-
nia, Dilson José de Oliveira, em 
audiência pública da Comissão 
Extraordinária do Idoso. 

A reunião abordou o Es-
tatuto do Idoso e seu cumpri-
mento, além das demandas 
por políticas públicas e o aco-
lhimento da população com 
mais de 60 anos no Estado. O 
encontro foi solicitado pelos de-
putados Isauro Calais (PMDB) e 
Glaycon Franco (PV) e pela de-
putada Geisa Teixeira (PT).

Endossando a impor-
tância da atuação desses 
conselhos, o advogado do 
Grupo Hanna Advogados As-
sociados, Eduardo Barbosa, 
disse que a criação dessas 
instâncias nos municípios é 
de grande valia para o idoso. 
“Muitas vezes, eles não têm a 
quem recorrer. É o conselho 
municipal que vai receber to-
das as demandas, canalizá-las 
e tentar dar o devido encami-
nhamento”, destacou.

O deputado Isauro Ca-
lais avaliou que, se dois ter-
ços dos municípios mineiros 
não possuem um Conselho 
Municipal do Idoso, também 

não terão como desenvolver 
políticas públicas para esse 
estrato da população. “Ve-
mos milhares de idosos sem 
acesso a lazer, educação, a 
serviços de saúde. Esse é um 
grande problema no Estado e 
no País”, afirmou.

O deputado Bosco (PT-
doB) também lamentou que 
o Brasil não tenha se prepa-
rado para atender bem aos 
idosos. “Em que pese a apro-
vação do estatuto, ainda há 
muito a ser feito”, observou.
Divulgação – Sobre o Estatu-
to do Idoso, Dilson Oliveira 
ressaltou que a lei, sanciona-
da pelo presidente Lula em 
2003, ainda é pouco conhe-
cida. “Precisamos fazer com 
que esse conteúdo chegue ao 
idoso de modo mais didáti-
co”, defendeu.

Para a advogada Nasta 
Hanna El Joukhadar, também 
do Grupo Hanna, falta maior 
divulgação da legislação. 
“Tem muito idoso passan-
do fome sem saber que tem 
direito a um salário mínimo. 
O estatuto também esta-
belece o direito a remédios 
gratuitos e a preferência no 
atendimento pelo SUS e à 
passagem gratuita por todo o 
Brasil”, constatou. 

Segundo a deputada Ione 
Pinheiro (DEM), a realidade é 
completamente diferente da 
teoria. “A maioria dos idosos, 
assim como seus familiares, 
não sabe quais são de fato 
seus direitos”, realçou. 

Nesse sentido, Isauro Ca-
lais relatou que, para divulgar o 
Estatuto do Idoso, realizou vá-
rias “blitz” em Juiz de Fora. “Ve-

rificamos, por exemplo, se ban-
cos na cidade tinham banhei-
ros para idosos, porque eles, 
muitas vezes, tomam remédio 
diurético e não podem ficar es-
perando em filas”, contou.
Aplicação da lei – Dilson 
Oliveira explicou que, entre 
os benefícios do estatuto, o 
mais controverso é o do ar-
tigo 39, que trata do trans-
porte gratuito. A norma di-
reciona ao município a com-
petência para legislar sobre 
o tema. Apesar disso, Dilson 
destacou que a Conferência 
Nacional do Idoso, realizada 
recentemente, aprovou o in-
dicativo para que o estatuto 
seja alterado, de modo a ga-
rantir o transporte gratuito 
para pessoas a partir dos 60 
anos, sem necessidade de le-
gislação municipal.

Extinção da Imprensa Oficial motiva debates
Entre os requerimentos de 
audiências públicas apro-
vados ontem na Comissão 
de Cultura, dois estão rela-
cionados ao Projeto de Lei 
(PL) 3.511/16, que propõe 
a extinção da Imprensa Ofi-
cial do Estado (IOMG). A 
matéria integra a reforma 

administrativa proposta pe-
lo Executivo.

Um dos requerimentos, 
de autoria do deputado Wa-
nder Borges (PSB) e da de-
putada Ione Pinheiro (DEM), 
é para que uma reunião so-
bre o assunto seja realizada 
pela Comissão de Cultura. O 

outro requerimento, do de-
putado Duarte Bechir (PSD), 
é para que a audiência em 
questão seja feita em con-
junto com a Comissão de 
Administração Pública.
Agropecuária – Na Comissão 
de Agropecuária e Agroin-
dústria, foi aprovado reque-

rimento dos deputados An-
tônio Carlos Arantes (PSDB), 
Nozinho (PDT), Dirceu Ribei-
ro (PHS) e Emidinho Madeira 
(PSB) para que seja discutida, 
em conjunto com Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, a crise na suinocultura 
e na avicultura do Estado.

Parlamentares abordaram o Estatuto do Idoso e seu cumprimento em Minas Gerais

 Willian Dias 
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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 
autoridades aos estabelecimentos carcerários. Votação em 
2º turno

ORDEM DO DIA

ORADORES

Requerimento sobre delação premiada
gera conflito regimental no Plenário

Um requerimento aprova-
do na semana passada, pela 
Comissão de Segurança Pú-
blica, envolvendo a delação 
premiada do empresário Be-
nedito Rodrigues de Oliveira 
Neto, o Bené, provocou ques-
tionamentos e um conflito 
regimental no Plenário, por 
meio de questões de ordem 
apresentadas nas Reuniões 
Ordinárias da última terça- 
-feira (31/5) e de ontem.

O Requerimento de Co-
missão (RQC) 6.146/16, de 
autoria do deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), pretende 
que a ALMG encaminhe à Vi-
ce-Procuradoria-Geral da Re-
pública um pedido para que 
seja enviada ao Parlamento 
mineiro cópia da delação pre-
miada de Bené, na operação 
Acrônimo, da Polícia Federal.

A Acrônimo apura supos-
to esquema de lavagem de 
dinheiro em contratos com o 
governo federal desde 2005. 
A suspeita é de que os recur-
sos teriam sido utilizados em 
campanhas eleitorais, entre 
as quais a do governador Fer-
nando Pimentel.

Após a aprovação do re-
querimento, no dia 24 de maio, 
o deputado Cabo Júlio (PMDB) 
apresentou, na Reunião Ordi-
nária de Plenário de terça (31), 

questão de ordem que coloca 
em dúvida a competência da 
Comissão de Segurança Públi-
ca para tratar do assunto. No 
mesmo documento, apresen-
tou um requerimento para 
que seja anulada a votação do 
RQC 6.146/16.

Ontem, foi a vez do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) apresentar uma ques-
tão de ordem, solicitando es-
clarecimentos à Presidência 
da ALMG sobre os artigos do 
Regimento Interno da ALMG 

que se aplicam ao caso. O 
parlamentar também pede 
explicações sobre os prazos 
para que seja efetivada a so-
licitação à Vice-Procuradoria-
-Geral da República, que trata 
da delação premiada.

O primeiro dispositivo do 
Regimento Interno sobre o 
qual o deputado Sargento Ro-
drigues solicita esclarecimento 
é o artigo 100, caput e inciso I, 
segundo o qual cabe às comis-
sões discutir e votar proposi-
ções “em razão da matéria de 

sua competência, de matéria 
compreendida em sua deno-
minação ou da finalidade de 
sua constituição”. O deputado 
argumenta que o processo cri-
minal relacionado à Acrônimo 
é uma questão pertinente à 
segurança pública.

Os outros artigos são o 
103 e o 104, que estabele-
cem as hipóteses em que 
uma decisão conclusiva das 
comissões permanentes po-
de ser revista (ou anulada) 
pelo Plenário.

Requerimento aprovado na Comissão de Segurança Pública deu origem ao debate entre deputados

Pollyanna Maliniak 

Dia Mundial do Leite
O deputado Emidinho Ma-
deira (PSB) parabenizou os 
pecuaristas e os trabalhado-
res da cadeia produtiva do 
leite em Minas Gerais pelo 
trabalho que, na sua opinião, 
“sustenta o País”. O deputado 
lembrou o Dia Mundial do 
Leite, criado pela Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação 

(FAO) e comemorado ontem. 
Nessa data, são realizadas 
atividades e eventos em vá-
rios países, ressaltando os 
benefícios do leite para a saú-
de. O parlamentar destacou 
que a atividade agropecuária 
é uma grande geradora de 
empregos e que os produ-
tores estão sempre prontos 
para ajudar organizações ca-
rentes, com leilões e campa-

nhas de arrecadação. “É uma 
atividade feita com prazer 
por trabalhadores de todo o 
País. Quem mantém o Brasil 
é o agronegócio. Parabéns a 
todos os produtores de leite, 
que mantêm a atividade, ape-
sar de todas as dificuldades”, 
disse. Emidinho Madeira se 
colocou à disposição dos tra-
balhadores e pediu apoio do 
governo ao setor. 
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8h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Curvelo) – visita ao Circuito 

Automobilístico dos Cristais e à Basílica de São Geraldo, para conhecer 
as principais potencialidades turísticas do município. Requerimento: de-
putado Antônio Carlos Arantes 

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – proceder à entrega de diploma de 

votos de congratulações com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, 
pelos seus 70 anos. Requerimento: membros da Comissão de Saúde

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Noeme Campos, de Belo 
Horizonte

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

dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Curvelo) – debater, com a pre-
sença de convidados, o turismo e as potencialidades regionais do muni-
cípio. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – debater, com 
a presença de convidados, a obrigatoriedade de fechamento dos 
supermercados em shoppings aos domingos. Requerimento: depu-
tado Douglas Melo

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

13h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II) – 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 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Educação (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14h30

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

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

tir e votar proposições da comissão
19 horas

• Comissões de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente 
(Ouro Branco) – debater, com a presença de convidados, o Decreto 45.180, de 
2009, que cria o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, e os projetos de lei que 
envolvem o parque. Requerimento: deputados Fred Costa e Cristiano Silveira

 0h Palestra (continuação) – Voto obrigatório ou facultativo, com 
Edilene Lobo e Reginaldo Gonçalves

 1h Panorama – Consumo abusivo de álcool 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (19/4) – Situação 

das mulheres que atuam na cadeia de produção da agricultura 
familiar  

 4h50 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 
com Sérgio Freitas, Bernardo Monteiro e Antônio Calhau 

 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 4 (Transporte Não 
Motorizado)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Memória e Poder (Político Geraldo Santanna)

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Combate ao abuso sexual infantil 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 4 (Transporte Não 

Motorizado)
 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: 

Memória e Poder (Político Geraldo Santanna) 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Combate ao abuso sexual infantil 
 20h Via Justiça – Acordo de leniência 
 20h30 Horário Político
 20h35 Comissão de Educação (2/5) – Educação indígena 
 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 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

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequiri. 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


