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Deputados percorrem vale do Rio Gualaxo

Samarco pretende construir novo
dique de contenção em Bento Rodrigues

Já há um pedido oficial da 
empresa para retomar 60% 
da produção da mina. 

“Temos que continuar 
fiscalizando, mas é muito im-
portante que a empresa volte 
a operar, porque essa é uma 
região mineradora”, ressal-
tou o deputado Thiago Cota  
(PMDB). Também participou 
da visita o deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV).

balhadores. “Essas pessoas, 
ainda que indenizadas, terão 
dificuldade para ser realoca-
dos no mercado de trabalho”, 
afirmou a deputada Marília 
Campos (PT).
Retomada – A direção da 
Samarco garantiu que, se a 
empresa for autorizada a re-
tomar suas atividades, os tra-
balhadores demitidos terão 
prioridade na recontratação. 

comissão no dia 30 de junho, 
de forma que ele possa ser 
votado no dia 7 de julho.
PDV – Outra questão que 
preocupou os deputados é a 
ameaça de demissão que se 
impõe aos funcionários da 
Samarco. A empresa inicia, 
no dia 26 de junho, um pro-
cesso de demissão voluntária 
(PDV). A meta é reduzir em 
1,2 mil o número atual de tra-

Os deputados da comissão 
também percorreram todo o 
vale do Rio Gualaxo, entre o 
distrito de Paracatu de Baixo 
(em Mariana) e o município 
de Barra Longa (Rio Doce), 
onde foi realizada uma reu-
nião com moradores.

Conforme informou o 
deputado Rogério Correia 
(PT), a intenção é concluir e 
divulgar o relatório final da 

que de S-3 tenha conseguido 
reter os rejeitos da mina, os 
deputados puderam verificar 
que a água do Rio Gualaxo, 
que fica abaixo das barra-
gens, continua poluída. Se-
gundo a Samarco, isso acon-
tece porque há muito rejeito 
acumulado na calha do rio e 
em suas margens. Para impe-
dir que esse rejeito continue 
a escorrer, a empresa pre-
tende construir diques suple-
mentares ao longo do rio. 

ta várias obras nas barragens. 
Na de Fundão, que rompeu 
em 2015, está sendo construí- 
do um novo dique. Na barra-
gem de Germano, continuam 
as obras de reforço dos diques 
de Sela, Selinha e Tulipa.

Na barragem de Santarém, 
a opção foi construir um novo 
dique, 12 metros mais alto que 
o atual. Por fim, também será 
feita uma elevação do último 
dique construído, o S-3.
Rio Gualaxo – Ainda que o di-

Atualmente, a direção da 
Samarco garante que não há 
mais vazamentos provenientes 
da barragem de Santarém, que 
fica mais abaixo de Fundão, no 
complexo da Mina Germano. 
O temor dos técnicos, no en-
tanto, é a chegada do período 
chuvoso, que poderia fazer ex-
trapolar a capacidade de con-
tenção do último dique cons-
truído pela empresa, o S-3.

Para garantir que não haja 
problemas, a Samarco execu-

A principal aposta da minerado-
ra Samarco para impedir outro 
vazamento em suas barragens 
de rejeitos em Mariana é a 
construção de um novo dique 
no povoado de Bento Rodri-
gues, subdistrito do município 
que foi destruído pelo rompi-
mento da Barragem de Fundão, 
no ano passado. O local foi visi-
tado ontem pela Comissão Ex-
traordinária das Barragens.

O novo dique, chamado 
S-4, evitaria o alagamento da 
área onde se erguiam as casas 
de Bento Rodrigues, fazendo 
com que o lago chegasse a, 
no máximo, 10 metros da Ca-
pela de São Bento, edificação 
mais importante do povoado. 
Porém, parte de um muro co-
lonial, anexo à capela, seria en-
coberto, e, por isso, o projeto 
enfrenta resistência dos órgãos 
estaduais voltados à preserva-
ção do patrimônio histórico.

De acordo com o geren-
te-geral de Engenharia da 
Samarco, Reuber Koury, se o 
projeto do dique for liberado 
até o início de julho, é possível 
construí-lo antes da próxima 
estação chuvosa, que se inicia 
no final do ano. “Se isso não 
ocorrer, não temos uma alter-
nativa que seja tão eficiente 
na contenção”, afirmou.

Ricardo Barbosa 

Parlamentares visitaram ontem a mineradora Samarco para averiguar a situação de suas barragens
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Violência em Paracatu recua, mas
criminalidade no município ainda preocupa

Falta de investimentos é criticada
so um olhar cuidadoso para 
Paracatu e todas as cidades 
localizadas nas divisas de Mi-
nas, reforçando que o melhor 
caminho é a mobilização da 
população. “Democracia fun-
ciona assim. Coisas aconte-
cem de acordo com o grito da 
população. É preciso cobrar 
dos governos. Vamos cobrar 
também”, adiantou.

ção orçamentária, que tem 
deixado muito a desejar”, 
ressaltou. Segundo o parla-
mentar, enquanto, em 2014, 
a verba de custeio da PM foi 
de R$ 376 milhões, em 2016, 
o valor caiu para R$ 278 mi-
lhões. “O impacto disso é ine-
vitável”, explicou.

Já o deputado João Leite 
(PSDB) afirmou que é preci-

às ruas em janeiro do ano que 
vem e não sabemos como 
eles serão distribuídos. Sem 
efetivo, nada se faz”, criticou.

Sargento Rodrigues de-
fendeu a descentralização 
dos recursos para o setor, so-
bretudo visando à manuten-
ção de delegacias. “O custeio 
é necessário. Nossa comissão 
tem acompanhado a execu-

Autor do requerimento para 
a realização da reunião, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) afirmou que o momen-
to é difícil para a segurança 
pública no Estado, especial-
mente por causa da falta de 
efetivo policial e da diminui-
ção das verbas de custeio 
dos órgãos de segurança. “Os 
próximos policiais só chegam 

O prefeito de Paracatu, 
Olavo Remígio Condé, pediu 
mais responsabilidade do go-
verno do Estado com o dinhei-
ro público e apoio à segurança 
na cidade. “É nossa a melhor 
arrecadação de impostos do 
Noroeste mineiro, mas não 
recebemos nada de volta. O 
município gasta R$ 600 mil por 
ano com segurança”, salientou.
Presídio – O diretor do Presí-
dio de Paracatu, José Cláudio 
da Silva, cobrou mais inves-
timentos na unidade, atual-
mente superlotada. “Estamos 
enfrentando problemas es-
truturais sérios, como falta de 
alojamento e banheiros ade-
quados para os agentes prisio-
nais”, completou.

e 17 anos matriculados em es-
colas públicas. Ele reivindicou 
ainda a construção de um cen-
tro socioeducativo adequado 
na cidade, para que a custódia 
dos menores infratores não vá 
para Unaí, Patos de Minas ou 
mesmo Sete Lagoas.
Polícia Civil – O delegado re-
gional do 16.0 Departamento 
de Polícia Civil, Marcos Tadeu 
Brandão, reforçou que Paracatu 
ainda vive dificuldades na segu-
rança pública, mas que é possí-
vel observar avanços. “Já fomos 
a 15ª cidade mais violenta de 
Minas. Hoje, com a realização 
de diversas operações que re-
sultaram em prisões, consegui-
mos reduzir em 50% a violência 
na área rural”, apontou. 

O desafio é fazer com 
que essa trajetória de queda 
continue. Nesse sentido, o 
professor Carlos Bartolomeu, 
representante do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais 
(SindUte-MG) na reunião, 
cobrou a realização de inicia-
tivas sociais que envolvam a 
juventude. “Existem políticas 
públicas que deram certo no 
passado e que deveriam ser 
retomadas, como o Fica Vi-
vo!”, afirmou, se referindo ao 
programa da PM desenvolvi-
do nas escolas. 

Nessa linha de atuação, 
o tenente-coronel citou como 
exemplo a Guarda Mirim, com-
posta por 120 jovens entre 13 

Apesar de persistir a sensação 
de insegurança, as ações poli-
ciais parecem estar retoman-
do o controle da criminalidade 
em Paracatu (Noroeste de Mi-
nas), sobretudo em relação 
aos homicídios. É o que afir-
mou ontem o comandante do 
45° Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel José Reinal-
do Parreira, durante reunião 
da Comissão de Segurança 
Pública no município. Mesmo 
assim, os deputados cobraram 
mais verbas para o setor na 
região e o reforço do policia-
mento nas divisas do Estado.

Paracatu, segundo infor-
mações da PM, é responsável 
por 50% dos chamados cri-
mes violentos registrados nos 
17 municípios da região Noro-
este do Estado. Só em janeiro 
e fevereiro deste ano ocor-
reram 18 assassinatos. De 
março a junho, quando foram 
computados 24 homicídios, 
houve, porém, uma queda 
de um terço no número des-
ses crimes considerando-se 
a média mensal. “Eles caí-
ram devido ao reforço de 30 
policiais vindos de Belo Hori-
zonte, Unaí e Uberlândia. Os 
policiais estão focando seus 
esforços contra o tráfico, os 
homicídios e os roubos”, afir-
mou o comandante da PM. 

Contudo, ainda não é pos-
sível comemorar. Foram regis-
trados 51 assassinatos em todo 
o ano passado, e a projeção in-
dica um número bem superior 
ao fim de 2016.

Pollyanna Maliniak 

Comissão de Segurança Pública abordou, em Paracatu, medidas contra a criminalidade no município
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Parlamentares apoiam reivindicações
Borges (PSB) salientou o que 
classificou como avanços tra-
zidos pelo substitutivo na CCJ. 
“Um deles é a competência de 
poder de polícia ter sua regula-
ção mantida pela lei delegada”, 
ressaltou. Ele também criticou 
a extinção dos cargos vagos e 
manifestou apoio à categoria.

instrumentos para exercício 
de sua função, quem perde 
são os cidadãos”, destacou. O 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va, por sua vez, afirmou que a 
aprovação do PL 3.503/16 será 
um retrocesso para auditores 
e gestores fazendários.

Já o deputado Wander 

do em vista o substitutivo da 
CCJ, que contemplaria de-
mandas dos auditores fiscais.

O deputado Fred Costa 
apoiou as reivindicações da ca-
tegoria, ao defender o aumen-
to do número de profissionais, 
em vez do corte de 633 vagas. 
“Se não houver o fiscal e os 

Assim como o presidente do 
Sindifisco-MG, os deputados 
Fred Costa (PEN) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) lamentaram 
a ausência de um represen-
tante do Executivo na reunião. 
Em nota enviada à comissão, 
o governo afirmou que não 
participaria do encontro, ten-

Segundo Gonçalves, a 
principal alteração proposta no 
substitutivo é a reafirmação da 
Lei Delegada 180, de 2011, co-
mo responsável por orientar o 
poder de polícia dos auditores 
fiscais. Outra mudança positiva, 
no seu entender, seria a manu-
tenção da atual estrutura da 
Corregedoria da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 
Tramitação – Por estar em regi-
me de urgência, o prazo para as 
comissões da ALMG analisarem 
o PL 3.503/16 (de 45 dias) ex-
pirou ontem. Esgotado o prazo 
constitucional sem a emissão 
de parecer, o projeto foi incluí-
do na ordem do dia do Plenário, 
para discussão e votação em 
turno único. 

difisco-MG está relacionada à 
mudança no poder de polícia 
atribuído à categoria. Ele ex-
plicou que, pela reforma, esse 
poder passaria a ser autorizado 
por decreto e não mais pela Lei 
Delegada 180, de 2011. “Isso 
deixaria a decisão nas mãos do 
governador”, ponderou. 
Substitutivo – O presidente 
do Sindicato dos Servidores 
da Tributação, Fiscalização 
e Arrecadação do Estado  
(Sinffazfisco), Unadir Gon-
çalves Júnior, afirmou que 
grande parte das queixas dos 
servidores foi esvaziada com 
o substitutivo ao PL 3.503/16 
apresentado na Comissão de 
Constituição e Justiça (que 
não chegou a ser votado). 

atualmente vagos, conforme 
estabelece o PL 3.503/16. Mais 
de 30% dos cargos do quadro 
de 2,1 mil auditores encon-
tram-se vagos. Com o fim des-
ses cargos, o efetivo se reduzirá 
a 1.467 servidores.

Segundo Lindolfo, a expli-
cação do governo para a ex-
tinção dos cargos vagos é que 
a tecnologia usada atualmente 
permitiria reduzir o número de 
pessoas envolvidas na fiscaliza-
ção. “Esse argumento não se 
sustenta”, disse, referindo-se 
à importância do profissional 
para o combate à sonegação e, 
por consequência, para o au-
mento da receita do Estado. 
Poder de polícia – Outra crítica 
feita pelo presidente do Sin-

Auditores fiscais da Receita 
Estadual denunciaram on-
tem a desvalorização da car-
reira e da própria Secretaria 
de Estado de Fazenda (SEF) 
com a proposta de reforma 
administrativa enviada pelo 
Executivo. Representantes da 
categoria foram ouvidos em 
audiência pública promovida 
pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. 

A reforma administrativa, 
encaminhada pelo governador, 
é composta, originalmente, por 
18 projetos de lei (posterior-
mente, cinco foram anexados), 
um projeto de lei complemen-
tar e uma proposta de emenda 
à Constituição. A reestrutura-
ção inclui o desmembramento, 
a transformação e a extinção 
de cargos, de secretarias e ou-
tros órgãos públicos, além de 
alterações na subordinação de 
conselhos, na vinculação de 
entidades e na composição de 
colegiados e câmaras. 

Várias dessas mudanças 
estão previstas no PL 3.503/16, 
que tramita na ALMG em regi-
me de urgência. O projeto con-
tém as normas e as diretrizes 
para a estruturação de órgãos, 
autarquias e fundações.

Para o presidente do Sin-
dicato dos Auditores Fiscais 
da Receita Estadual de Minas 
Gerais (Sindifisco-MG), Lin-
dolfo Fernandes de Castro, a 
proposição promove o des-
monte da SEF e o enfraqueci-
mento do fisco mineiro.

Sua principal crítica é a 
possibilidade de extinção de 
633 cargos de auditores fiscais, 

Auditores fiscais temem desvalorização
da carreira com a reforma administrativa

Sarah Torres 

Sindicatos criticaram propostas da reforma administrativa, como a extinção de cargos de auditor fiscal

COMISSÕES
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Cadeia produtiva do leite vive dificuldades
nem dá para entender como 
o setor agropecuário ainda 
está de pé e como sustenta o 
País”, afirmou. 
Assistência – A assistência 
técnica para os produtores 
foi outro ponto de discussão. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Fernando 
Lamounier, frisou que, se o 
atual cenário persistir, os pe-
quenos produtores não fica-
rão no mercado. “Por outro 
lado, para produzir muito, é 
necessário investir em gené-
tica e tecnologia”, ressaltou, 
cobrando apoio dos governos 
para o segmento. 

em Minas teve elevação de 
210% entre janeiro e maio des-
te ano em relação ao mesmo 
período de 2015. “O preço do 
leite está 14,2% maior, mas o 
custo de produção subiu 26%. 
A conta não fecha”, apontou. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) lembrou 
que o milho, assim como o 
feijão – que está com preços 
altos – já estão nas mãos de 
atravessadores e das trades 
(atacadistas), e não mais com 
os produtores. “O setor ur-
bano acha que produtor tem 
vida fácil, mas, quando a gen-
te olha a situação do Brasil, 

sintetizou o prefeito de Bom 
Despacho, Fernando José Cas-
tro Cabral. O deputado Fábio 
Avelar Oliveira (PTdoB) acres-
centou que, apesar de o preço 
do litro de leite ter aumentado, 
a alta dos insumos, sobretudo 
do milho, foi maior. “Quem tira 
leite é um sofredor”, afirmou.

Números que comprovam 
essa realidade foram apresen-
tados Wallison Lara Fonseca, 
assessor técnico da Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Minas Gerais (Faemg). Segun-
do ele, diante do aumento ver-
tiginoso da exportação de mi-
lho, o preço médio do produto 

Participantes da audiência co-
braram da União ações para 
beneficiar a cadeia produtiva 
do leite que possam minimi-
zar a influência da China nes-
sa commodity e, ainda, evitar 
que o produto vindo da Argen-
tina ou do Uruguai “invada” o 
Brasil. Eles também reivindica-
ram um controle maior dos es-
toques de insumos, para evitar 
a grande oscilação de preços. 

“Quando a produção é 
boa, os preços são ruins. Quan-
do o ano é ruim para o produ-
tor, ele perde a semente e o 
adubo, o preço sobe, e ele não 
tem o produto para entregar”, 

sua fazenda. “O homem do 
campo está desprotegido. 
Hoje o roubo é de carga fe-
chada, de carreta”, concordou 
Inácio Franco (PV).

Os parlamentares criti-
caram a redução dos investi-
mentos em segurança e a falta 
de apoio por parte dos gover-
nos estadual e federal, sobre-
tudo em função da impor-
tância do setor agropecuá- 
rio para a economia. 

segurança. “O foco do traba-
lho está na prevenção, com a 
mudança de comportamento 
do produtor”, afirmou. 

Em seu pronunciamento, 
o deputado Fabiano Tolentino 
(PPS) defendeu que os produ-
tores possam se armar para 
defender suas propriedades. 
Ele lembrou que o presidente 
de uma cooperativa de agri-
cultores em Divinópolis foi 
morto durante um roubo em 

crimes praticados na área rural.
O tenente Aelson José 

Oliveira, do 7º Batalhão da 
Polícia Militar, informou que 
a PM tem cinco patrulhas ru-
rais para 19 municípios da re-
gião, mas que poucas funcio-
nam plenamente pela falta 
de pessoal. O melhor resulta-
do, segundo ele, é observado 
em Bom Despacho, onde a 
população do campo está 
voltando a ter a sensação de 

Mesmo sendo referência em 
segurança pública para ci-
dades do Centro-Oeste de 
Minas, o município de Bom 
Despacho enfrenta o avanço 
da violência no campo, com 
furtos não apenas de gado, 
mas também de maquinário 
e defensivos caros. Além dis-
so, os produtores de leite en-
caram a alta nos gastos com 
insumos, superior ao aumen-
to do preço do produto no 
mercado, o que tem levado 
a dificuldades nos negócios. 
Os dois temas foram debati-
dos na cidade, ontem, pela 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria.

O combate à criminalidade 
no campo no Estado tem sido 
prejudicado, segundo policiais, 
pela falta de efetivo e pela re-
dução dos investimentos em 
segurança. De acordo com o 
delegado de Bom Despacho, 
Thales Júnior, o número de 
policiais civis do município é o 
mesmo de 16 anos atrás. “Em 
2014, o Executivo destinou R$ 
33,3 milhões para investimen-
tos em segurança. Em 2015, 
foram apenas R$ 4,3 milhões, 
uma queda de 86%”, afirmou, 
citando dados estaduais. O de-
legado defendeu a criação de 
uma polícia especializada em 

Autoridades cobram ações contra
crimes no campo em Bom Despacho

Willian Dias 

Outro assunto discutido durante a reunião foi os desafios enfrentados pelos produtores de leite

COMISSÕES
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Possibilidade de extinção da Utramig
e da Prominas preocupa Comissão

ALMG e Hemominas promovem 
campanha pela doação de medula óssea

cedimentos para a obtenção 
da medula sejam dolorosos, 
isso não é verdade. “A pun-
ção é feita normalmente no 
osso da bacia, fora de articu-
lações. Não tem nada a ver 
com a coluna espinhal. É re-
tirada uma pequena porção 
de líquido, que logo se rege-
nera”, salientou.
Contatos – Quem quiser 
agendar sua doação de san-
gue e fazer seu cadastramen-
to como doador de medula 
óssea basta acessar o site do 
Hemominas ou ligar para o 
número 155. Mais informa-
ções específicas sobre a doa- 
ção de medula óssea estão 
disponíveis também no site 
do Redome.

do indicador, por meio de um 
aparelho que analisará seus 
dados sanguíneos e os deixará 
disponíveis no site do Registro 
Nacional de Doadores de Me-
dula Óssea (Redome), que é 
administrado pelo Inca.

“Dessa forma, a busca por 
possíveis doadores compatíveis 
será feita lá e, em caso de com-
patibilidade, a pessoa indicada 
será chamada e fará outros exa-
mes para comprovar se há mes-
mo compatibilidade. Se sim, ela 
passará à terceira fase, que é a 
doação em si”, explicou Márcia.
Procedimento – Segundo 
Márcia, apesar de muitas 
pessoas temerem se cadas-
trar no banco de medula ós-
sea por acreditar que os pro-

alizador da campanha, é alta 
a ineficiência do banco de 
dados de doadores de medu-
la óssea. “Por isso, decidimos 
tomar uma ação no sentido 
de conscientizar a população 
sobre a necessidade e a im-
portância de se cadastrar no 
Inca”, explicou o parlamentar.

De acordo com Márcia 
Braga, funcionária do Ser-
viço de Captação do Hemo-
minas, primeiramente os 
participantes da campanha 
repassarão dados básicos à 
equipe da fundação, como 
identidade, data de nasci-
mento, CPF, endereço, con-
tatos de telefone e e-mail.

Em seguida, serão subme-
tidos a uma leve picada no de-

Um gesto simples e rápido, mas 
que salva muitas vidas. Pensan-
do nisso, a Assembleia e a Fun-
dação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais 
(Hemominas) se uniram para 
promover hoje uma campanha 
conjunta que tem o objetivo de 
cadastrar possíveis doadores 
de medula óssea no banco de 
dados do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). Paralelamente, 
serão realizadas ações de cons-
cientização sobre a importância 
de se doar sangue. A iniciativa 
será realizada das 8h30 às 14 
horas, no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, na 
sede do Parlamento mineiro. 

Segundo o deputado 
João Magalhães (PMDB), ide-

de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça de Defesa 
da Saúde, para debater a situ-
ação verificada na unidade.

Autor dos demais pedi-
dos, Fred Costa quer visitar 
também o prefeito de Belo 
Horizonte, para discutir o 
funcionamento do hospital, e 
o ministro da Saúde, para tra-
tar da liberação de recursos 
para a unidade. 

nhecido como Hospital do Bar-
reiro. Esses requerimentos fo-
ram motivados por problemas 
verificados em visita da comis-
são ao hospital, no último dia 6, 
seguida de audiência na ALMG.

Os deputados Fred Cos-
ta e Wander Borges (PSB) e 
a deputada Marília Campos 
(PT) solicitaram visita ao  pro-
motor de Justiça Gilmar de 
Assis, coordenador do Centro 

bém em audiência pública, 
as restrições para embarque 
e desembarque que estariam 
ocorrendo na linha interesta-
dual que liga Itajubá, no Sul 
de Minas, a Campinas (SP).
Hospital do Barreiro – A co-
missão aprovou, ainda, quatro 
requerimentos relacionados à 
situação precária do Hospital 
Metropolitano Doutor Célio de 
Castro, em Belo Horizonte, co-

A Comissão de Assuntos Muni-
cipais aprovou ontem diversos 
requerimentos. Entre eles, a 
solicitação de duas audiências 
públicas, ambas de autoria do 
deputado Fred Costa (PEN), pa-
ra que seja discutida a possibili-
dade de extinção da Fundação 
de Educação para o Trabalho 
(Utramig) e da Companhia Mi-
neira de Promoções (Promi-
nas), medidas previstas em dois 
projetos que compõem a refor-
ma administrativa encaminha-
da pelo Executivo à Assembleia.

O parlamentar teme que 
a extinção da Utramig, objeto 
do Projeto de Lei (PL) 3.508/16, 
prejudique os cerca de 600 alu-
nos já matriculados neste ano. 
Quanto ao fim da Prominas, es-
tabelecido pelo governador no 
PL 3.516/16, a preocupação do 
deputado é que seja compro-
metido o desenvolvimento do 
turismo de negócios e eventos 
em Minas Gerais.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), por sua 
vez, pretende abordar, tam-

CAMPANHA

Sarah Torres 

A comissão também aprovou requerimentos relacionados ao Hospital do Barreiro, em BH 

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Campanha de Conscientização para a Doação de Sangue e Medula Óssea 
(Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Minas e Energia (Alemanha) – visita à Intersolar Europe 

2016, maior feira anual do setor de energia solar no mundo. Requeri-
mento: deputado Gil Pereira 

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a atuação da Polícia Militar na cerimônia de entrega da 
Medalha da Inconfidência de 2016. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

• Cipe Rio Doce (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da comissão
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – debater, 

com a presença de convidados, a produção leiteira no Estado, durante a 
feira Megaleite 2016

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da  

comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão da PEC 42/15 – eleger presidente e vice

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – cum-

prir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à 
demonstração e à avaliação, por parte do Poder Executivo, do cumprimen-
to das metas fiscais estabelecidas para o Estado no terceiro quadrimestre 

de 2015 e no primeiro de 2016. Requerimento: deputado Tiago Ulisses 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Utramig (Plenari-
nho III) – eleger presidente e vice

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

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

dispensam Plenário
15h15

• Comissões de Transporte e de Meio Ambiente (Auditório) – debater, com 
a presença de convidados, a situação das obras na BR-381. Requerimen-
to: deputado Wander Borges

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  
(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, as ações das 
Semanas Estadual e Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas. Requeri-
mento: deputados Antônio Jorge e Léo Portela

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

18 horas:
• Reunião Extraordinária (Plenário) 

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.503/16

Do governador. Dispõe sobre a estrutura orgânica da administração 
pública do Poder Executivo do Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997
Do governador. Proposição de lei garante assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demitidos em função 
da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. Prosse-
guimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Dramaturgo Jota Dangelo 
 1h Segunda Musical – Forró Bão Dimais 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 

Drogas (5/4) – A atual política sobre álcool e drogas 
 4h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Carga tributária no Brasil 
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário (ao 

vivo) 
 12h30 Via Justiça – Estupros no Brasil 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Carga tributária no Brasil 
 20h Geração – Youtuber Camila Loures 
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Dramaturgo Jota Dangelo 
 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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