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Comissão de Saúde cobra revisão do
critério de repasses federais para o setor

A revisão do critério que le-
va Minas Gerais a ocupar 
somente a 15ª posição no 
ranking do volume de repas-
ses da União por habitante 
para a saúde. Esse é um dos 
pleitos que a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) deve 
levar em breve ao governo 
federal, com o apoio da Co-
missão de Saúde da Assem-
bleia e do Ministério Publico 
(MP). É o que informou o 
secretário de Saúde, o depu-
tado licenciado Sávio Souza 
Cruz, após visita da comissão 
à SES, na tarde de ontem.

Segundo o secretário, 
a comissão e o MP têm da-
do uma ajuda inestimável 
à pasta, com uma parceria 
na busca de soluções pa-
ra a obtenção de mais re-
cursos para a área, em um 
momento de grave crise fi-
nanceira. Sávio Souza Cruz 
afirmou que a proposta de 
revisão do critério de distri-
buição das verbas federais 
deve ser levada até agosto 
ao presidente da República 
interino, Michel Temer, e 
ao Ministério da Saúde. 

Em entrevista após a visi-
ta, o presidente da Comissão 
de Saúde, deputado Arlen 
Santiago (PTB), destacou que, 
se a atual regra de repasse 
fosse alterada, o Estado pode-
ria obter mais de R$ 1 bilhão 
por ano para o setor, refor-
çando o orçamento da SES. 

Ele informou que um estudo 
do Ministério Público mostra 
que Minas poderia ocupar o 
2º lugar no ranking per capita, 
já que tem a segunda melhor 
infraestrutura de atendimen-
to instalada na área.

De acordo com Sávio 
Souza Cruz, pelo atual crité-

rio, o cidadão mineiro “re-
cebe” quase R$ 60 a menos 
por ano do que o morador 
de Tocantins – o valor per 
capita anual de Minas é de 
R$ 203,83, enquanto que o 
de Tocantins, primeiro co-
locado do ranking, chega a 
R$ 262,47.

Deputados visitaram a Secretaria de Estado de Saúde para tratar do financiamento do setor em Minas

Dívida de hospitais pode ser repactuada
Arlen Santiago, que foi acom-
panhado na visita pelo deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB), 
também levou ao secretário a 
reivindicação de que a dívida 
bancária dos hospitais filan-
trópicos seja repactuada. O 
presidente da comissão solici-
tou ao secretário de Saúde que 
apoie a comissão na proposta 
de que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) conceda 
empréstimos com juros sub-
sidiados a essas instituições. 
“O secretário está solidário 
para levar nossa solicitação 

ao governo federal”, afirmou 
Arlen Santiago.

De acordo com a propos-
ta, após o acordo os hospi-
tais teriam uma carência de 
18 meses para iniciar o res-
sarcimento dos valores de-
vidos, prazo que utilizariam 
para se reorganizarem admi-
nistrativa e financeiramente. 
Depois desse período, seriam 
retomados os pagamentos, 
com juros de 5% ao ano.

Na opinião do deputa-
do, a redução das taxas de 
juros, hoje em torno de 20% 
ao ano no mercado finan-

ceiro, evitaria a falência das 
instituições filantrópicas.
Fundo estadual – O presidente 
da Comissão de Saúde também 
teceu considerações sobre o 
gerenciamento do Fundo Es-
tadual de Saúde, hoje sob a 
responsabilidade da Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), em vez da SES, 
como prevê a legislação. Arlen 
ressaltou que concorda com as 
queixas apresentadas por se-
cretários municipais sobre es-
sa forma de administração do 
fundo, em audiência na ALMG, 
e que vai estudar uma forma 

de interpelar o governador Fer-
nando Pimentel e a Seplag.

O parlamentar acrescen-
tou que, em último caso, po-
de até recorrer à Justiça, mas 
que pretende usar o bom 
senso para resolver a questão 
de forma pacífica. 

O secretário Sávio Souza 
Cruz afirmou que também 
defende que a pasta da saú-
de seja a gestora do fundo 
e que está participando de 
tratativas internas para que 
essa medida seja adotada, 
apesar de haver entendimen-
tos diferentes no Executivo. 

 Suzana Oliveira 
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Moradores de São Gonçalo do Rio Abaixo 
solicitam o aumento do efetivo policial

Uma Área Integrada de Segu-
rança Pública (Aisp) para os 
municípios de São Gonçalo 
do Rio Abaixo e Bom Jesus 
do Amparo (Região Central), 
o aumento do efetivo policial 
e, por consequência, o refor-
ço na infraestrutura do setor 
foram as demandas apresen-
tadas ontem aos deputados, 
durante audiência sobre a 
violência na região.

Em reunião da Comissão 
de Segurança Pública realizada 
em São Gonçalo do Rio Abaixo, 
moradores reclamaram, prin-
cipalmente, de explosões de 
caixas eletrônicos de bancos e 
assaltos na zona rural.

Os comerciantes locais 
também se queixaram de 
constantes ataques às lojas. “O 
número de crimes contra os 
estabelecimentos aumentou 
em 20% no último ano. Minha 
loja foi assaltada duas vezes no 
mesmo dia”, disse o presiden-
te da Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária do 
município, Tales Lopes Ribeiro.

De acordo com o delega-
do regional da Polícia Civil de 
Itabira, Paulo Tavares Neto, de-
veria haver um delegado exclu-
sivo para São Gonçalo e Bom 
Jesus, com equipe própria, o 
que resultaria em uma Aisp. 
Segundo ele, essa equipe de-
veria ser composta de quatro 
investigadores e um escrivão.

Atualmente, conforme in-
formou o delegado de São Gon-
çalo, Domiciano Monteiro Ne-
to, apenas três investigadores 
cobrem quatro municípios. “Se 

a Polícia Militar consegue fazer 
cinco flagrantes em um mês, 
as outras centenas de crimes 
devem ser apuradas pela Polí-
cia Civil. Do jeito que está, fica 
complicado”, criticou.
Comércio – As parcerias feitas 
com a sociedade civil foram 
ressaltadas pelo comandante 
do 26º Batalhão de Polícia Mili-
tar, em Itabira, tenente-coronel 
Jair Antônio Pontes Neto.

Ele citou como exemplo a 
Rede de Comércio Protegido 
firmada com os estabelecimen-
tos situados nas imediações da 
BR-381, iniciativa que teria ga-
rantido, por meio de denúncia, 
a prisão em flagrante de dois 
homens que roubavam gado.

O oficial ponderou, ainda, 
que, se os números indicam 
o aumento da criminalidade, 

a Polícia Militar não pode ser 
responsabilizada, já que tem 
feito o melhor trabalho pos-
sível, dentro das condições 
atuais da corporação. “O que 
não é viável é montar guarda 
em frente a bancos, por exem-
plo. Temos que patrulhar uma 
área grande”, destacou.
Banco – Representante da Cai-
xa Econômica Federal, Miguel 
de Oliveira salientou que a ins-
tituição tem investido bastante 
em segurança. Ele informou 
que, a cada roubo, novos dis-
positivos são adicionados.

Um deles é o gerador de 
neblina, que torna impossível 
enxergar qualquer coisa no 
local. No entanto, no último 
assalto à agência do banco em 
São Gonçalo, ocorrido no mês 
passado, os criminosos teriam 

quebrado o vidro, para que a 
neblina se dissipasse.

Agora, acrescentou Mi-
guel, a agência está em refor-
ma e novos itens de segurança 
serão instalados. “Nossa von-
tade era ter 10 ou 20 vigilantes 
armados o tempo todo, mas 
isso não é possível”, concluiu.
Vigilância – O deputado João 
Leite (PSDB) ressaltou que a 
população e a ALMG devem 
pressionar para que os bancos 
deixem, pelo menos, um vigia 
armado nas agências perma-
nentemente. O parlamentar 
também defendeu o endure-
cimento das leis penais.

Já o deputado Nozinho 
(PDT), autor do requerimento 
da audiência pública, cobrou 
o aumento do efetivo policial 
no município.

Situação da cafeicultura motiva audiência
A Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria aprovou on-
tem dois requerimentos para 
realização de audiências pú-
blicas no interior do Estado.

Os deputados Fabiano 
Tolentino (PPS), Emidinho 
Madeira (PSB), Rogério 
Correia (PT), Antônio Car-

los Arantes (PSDB), Iná-
cio Franco (PV) e Nozinho 
(PDT) solicitaram uma reu-
nião em Machado (Sul de 
Minas), para debater a ca-
feicultura no Estado e con-
tribuir para a elaboração e 
a execução de políticas pú-
blicas na área.

O deputado Fabiano To-
lentino também pediu o agen-
damento de uma audiência 
em Campos Altos (Alto Para-
naíba) sobre as cadeias pro-
dutivas do café, do leite e do 
queijo minas artesanal.
Iluminação – Na Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-

nalização foram aprovados 
requerimentos do deputado 
Fred Costa (PEN). O parlamen-
tar quer um debate sobre a 
falta de iluminação pública e 
de calçadas nas imediações 
do BH Shopping e uma visita 
ao Centro de Artesanato Mi-
neiro, em Belo Horizonte.  

Parlamentares debateram soluções para a violência na região

Willian Dias 
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Comunidade ribeirinha denuncia pressão
para que agricultores deixem suas terras

Agricultores da comunidade 
Cabeceira do Piabanha, locali-
zada no Parque Estadual Alto 
Cariri, nos municípios de Sal-
to da Divisa e Santa Maria do 
Salto (Vale do Jequitinhonha), 
estão à beira de um conflito 
agrário. A causa seria a falta de 
regularização fundiária da uni-
dade de conservação e a pres-
são dos proprietários da terra, 
que não teriam sido indeniza-
dos pelo Estado. A discussão 
do caso pela Mesa de Diálo-
go e Negociação Permanente 
com Ocupações Urbanas e Ru-
rais, do governo do Estado, foi 
o encaminhamento sugerido 
ontem pela Comissão de Par-
ticipação Popular, que realizou 
audiência sobre o assunto.

O requerimento que acio-
na a mesa de diálogo é de 
autoria dos deputados petis-
tas Doutor Jean Freire, que 
solicitou o debate, e Rogério 
Correia. “A mesa tem repre-
sentantes de todas as instân-
cias e também faz uma análise 
ambiental, para ver a melhor 
solução”, justificou Correia. 

A audiência também 
tratou do Projeto de Lei (PL) 
1.480/15, do deputado Carlos 
Pimenta (PDT), que altera os 
limites do parque, substituin-
do a área onde estão as 12 
famílias por outra desabitada. 
Segundo os moradores, há 
interesse minerário no local 
a ser desafetado, onde foram 
mapeadas jazidas de grafite.

O Parque Estadual Alto 
Cariri foi criado pelo Decreto 
44.726, de 2008, engloban-
do uma área habitada, o que 
não é permitido nesse tipo de 
unidade de conservação. Em 
sua justificativa para a apre-
sentação do PL 1.480/15, 
Carlos Pimenta menciona, 
justamente, que a desafeta-
ção da área proposta resolve-
ria a questão social – o mes-
mo entendimento trazido à 
audiência pelo representante 
do Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), Paulo Scheid. 

No entanto, os morado-
res afirmam que o pedido de 
exploração das jazidas, feito 
pela Nacional Graffite, está 
arquivado, à espera da solu-

ção do conflito com as famí-
lias. “Por isso o proprietário 
tem pressa”, afirmou Edival-
do Ferreira Lopes, coordena-
dor da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) em Minas Gerais.
Inventário – Olinto Pimen-
ta, marido da herdeira da 
fazenda, descartou qual-
quer relação com a Nacional 
Graffite. Ele afirmou que 
seu sogro faleceu em 1999 
e que os três herdeiros que-
rem concluir o inventário. 
“Ninguém quer ficar com 
uma área onde há pessoas 
morando”, explicou.

Por isso, segundo ele, a fa-
mília buscou alterar a área do 
parque, com a sugestão de um 
projeto de lei, e tentou fazer 
um acordo com o que chamou 
de “agregados” da fazenda. Es-
se acordo, porém, foi classifica-
do pelos moradores presentes 
à audiência como uma forma 
de pressão e intimidação. 

Eles relataram que já 
houve inclusive um conflito 
direto com outro herdeiro, 
com agressões físicas e ame-
ças a integrantes da CPT.

Ana Cláudia Alexandre, 
defensora pública especiali-
zada em Direitos Humanos, 
Coletivos e Socioambientais, 
informou também que os 
herdeiros ingressaram com 
uma notificação extrajudicial 
para a saída das famílias. Ela 
e os deputados frisaram que 
Olinto Pimenta não pode 
negociar com os moradores, 
tendo em vista que se trata 
de um parque estadual, com 
área subordinada ao Estado. 

Desafetação pode causar danos ambientais
A desafetação da área da 
comunidade Cabeceira do 
Piabanha dos limites do par-
que pode trazer riscos para 
o abastecimento de água na 
região, inclusive em áreas ur-
banas. O alerta foi feito por 
Amanda Medeiros, do Núcleo 
de Extensão em Desenvolvi-
mento Territorial do Instituto 
Federal do Norte de Minas. 

O Córrego Piabanha, um dos 
principais cursos d’água do 
parque, assim como várias de 
suas nascentes, estão na área 
ocupada e, portanto, ficariam 
fora do parque.

De acordo com os mo-
radores, o córrego continua 
limpo até a Nacional Graffite 
e, a partir daí, corre fraco e 
poluído, por causa de rejeitos 

da mineração. Frei Gilvander 
Moreira, da CPT, denunciou, 
inclusive, que a mineradora 
represou a água, comprome-
tendo o abastecimento do 
Assentamento Dom Luciano 
Mendes, em Salto da Divisa. 

Eduardo Nascimento, 
assessor da Federação dos 
Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado de Minas 

Gerais (Fetaemg), sugeriu 
que a área das famílias seja 
transformada em unidade de 
uso sustentável, a qual per-
mite a presença humana.

“Esse povo tem que ser 
considerado cuidador do 
parque”, completou Doutor 
Jean Freire, salientando que 
a comunidade vive na re-
gião há mais de 60 anos. 

A situação da comunidade Cabeceira do Piabanha foi tema de audiência da Comissão de Participação Popular

Sarah Torres 
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Cohab pretende negociar reintegração
de posse com moradores de área ocupada

O vice-presidente da Compa-
nhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais (Cohab-MG), 
Ivan Alves Soares, sugeriu a 
moradores que vivem às mar-
gens da rodovia MG-5, em 
Sabará (Região Metropolita-
na de Belo Horizonte), e aos 
deputados que seja instituída 
uma mesa de negociações 
sobre o processo de reinte-
gração de posse dos terrenos 
onde vivem dezenas de famí-
lias há mais de cinco décadas.

A proposta foi feita on-
tem, em audiência pública 
da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
solicitada pelo deputado 
Wander Borges (PSB).

Segundo o parlamen-
tar, a Cohab entrou com um 
processo de reintegração de 
posse em 2015 e,  agora, foi 

definido um prazo para a de-
socupação do local de até 15 
dias, a partir da notificação 
pela Justiça.

“Antes de a companhia 
adquirir os terrenos, em 
1979, muitas famílias já es-
tavam lá instaladas. Entendo 
que, naquele momento, as 
pessoas deveriam ter sido 
retiradas e indenizadas”, pon-
derou Wander Borges.

O deputado explicou que 
o primeiro registro dos terre-
nos, de 1966, dava conta de 
que o local era de proprieda-
de da Companhia Mineira e 
Fiação. Em 1972, a área foi 
adquirida pelo Banco Nacio-
nal de Habitação (BNH) e, em 
1979, pela Cohab.

“Os moradores entra-
ram com uma ação de usu-
capião neste ano. Há o risco 

da chegada de um oficial de 
Justiça a qualquer momen-
to. Por isso temos pressa”, 
completou o parlamentar.
Solução imediata – Verea-
dores de Sabará e represen-
tantes dos moradores que 
vivem nos terrenos reivin-
dicados pela Cohab pedem 
que a companhia tenha mais 
sensibilidade com as famí-
lias, assim como mais agili-
dade da Justiça no processo 
de usucapião.

Gilmar Cardoso, que mo-
ra no local, relatou que seus 
pais foram notificados para 
desocupar, em duas sema-
nas, a residência onde vivem. 
Conforme informou, eles não 
têm para onde ir.

Segundo Gilmar, são 
38 pessoas, entre adultos e 
crianças, que esperam um 

diálogo mais amplo com a 
companhia de habitação. Os 
moradores querem ser reco-
nhecidos como responsáveis 
por parte da história do local. 
“Não estamos conseguindo 
dormir. Queremos viver em 
paz onde já foram criadas 
quatro gerações”, desabafou.

O deputado Tito Torres 
(PSDB) também pediu mais 
flexibilidade da Cohab no 
trato com as famílias, para 
que elas não sejam prejudi-
cadas. Para ele, é difícil en-
tender o fato de cidadãos 
viverem em um terreno há 
meio século e, de repente, 
perderem suas casas.
Cohab – O vice-presidente da 
Cohab, Ivan Soares, salien-
tou, então, que já foi insti-
tuída uma mesa de negocia-
ção permanente para tratar 
casos de desocupações no 
Estado. Ele se comprometeu 
a agendar uma audiência ur-
gente para buscar uma solu-
ção para esse caso específico.

“A situação é complexa 
e não tem como ser resolvi-
da em apenas um encontro. 
Nosso papel é de parceria 
com a população. Portanto, 
queremos encontrar juntos 
uma saída que seja melhor 
para todos”, disse.

Da mesma forma, a dire-
tora de Regulação Fundiária 
Urbana da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Regio-
nal, Política Urbana e Gestão 
Metropolitana (Sedru), Karine 
Maria Marçal, se dispôs a au-
xiliar nas negociações entre a 
Cohab e os moradores.

Assembleia organiza congresso com a OAB
A Escola do Legislativo se-
dia, nas próximas quarta 
(14) e quinta-feira (15), o 
Congresso Mineiro de Direi-
to Eleitoral. A atividade será 
promovida pela Assembleia 
e pela seção Minas Gerais 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-MG). As ins-
crições estão encerradas, 

devido ao preenchimento 
total das vagas.

O encontro tem como 
objetivo apresentar e dis-
cutir as principais regras 
das eleições municipais de 
2016, os pontos relevantes 
das minirreformas eleitorais 
de 2013 e de 2015 e suas 
implicações para a conduta 

dos candidatos envolvidos 
em campanhas eleitorais.

O ministro Henrique 
Neves da Silva, do Tribunal 
Superior Eleitoral, abre a 
programação no dia 14, às 
19 horas, no auditório da 
Escola. Às 20 horas, os pro-
fessores Rodolfo Pereira, da 
UFMG, e Roberta Gresta, da 

PUC Minas, abordam o tema 
“Registro de candidaturas”.

No dia 15, serão ofere-
cidas sete palestras, das 9 
horas às 12h30 e das 14 ho-
ras às 18h30, sobre temas 
como condutas vedadas 
aos agentes políticos, abu-
so de poder e os desafios 
da Justiça Eleitoral. 

 Moradores dos terrenos e vereadores de Sabará pediram que a Cohab tenha mais sensibilidade com as famílias 

Guilherme Bergamini 
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Nova legislação e atraso de repasses 
preocupam comunidades terapêuticas

O atraso nos pagamentos a 
comunidades terapêuticas e 
a falta de clareza nos critérios 
da política estadual de assis-
tência aos usuários de álcool 
e drogas provocaram críticas 
e protestos durante audiên-
cia pública realizada ontem 
pela Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas.

Durante a reunião, a re-
presentante da Secretaria de 
Estado de Saúde e coordena-
dora estadual de Saúde Men-
tal, Marta Elizabete de Souza, 
admitiu que há pagamentos 
destinados às comunidades 
terapêuticas relativos a 2015 
que ainda não foram pagos. 
Ela afirmou que os atrasos 
nos repasses acontecem em 
cascata, em âmbitos federal, 
estadual e municipal.

A falta de recursos atin-
ge o Programa Aliança pela 
Vida, executado por meio de 
parcerias com comunidades 
terapêuticas, que atualmente 
inclui 54 entidades com con-
tratos ativos. 

A preocupação com a 
continuidade e as perspecti-
vas desse trabalho foi outra 
fonte de críticas, tendo em 
vista que as comunidades te-
rapêuticas têm hoje um mês 
de prazo para se adequar à 
nova legislação federal, apro-
vada nos últimos dois anos.

O presidente da Federa-
ção das Comunidades Tera-
pêuticas Evangélicas do Brasil 
(Feteb), Wellington Antônio 
Vieira, pediu aos representan-

tes do governo que desenvol-
vam um trabalho de capacita-
ção dos gestores dessas insti-
tuições, para que elas possam 
se ajustar à legislação.
Regras – As novas regras fo-
ram definidas pelo Marco 
Regulatório do Terceiro Setor 
(Lei Federal 13.019, de 2014) 
e pelo Marco Regulatório 
das Comunidades Terapêuti-
cas (Resolução Conad 1, de 
2015). O último determina 
que as entidades devem se-
guir o que estabelecem as 
novas regras até o final de 
agosto deste ano. Com re-
lação à Lei Federal 13.019, 
o prazo para adequação, 
referente às parcerias com 
governos municipais, vai até 
janeiro de 2017.

Segundo a presidente 
da Federação Nacional das 
Comunidades Terapêuti-
cas Católicas e Instituições 
Afins, Ana Martins Pimenta, 
o Marco Regulatório do Ter-
ceiro Setor trouxe algumas 
conquistas para essas enti-
dades. Ela destacou, sobre-
tudo, o artigo 14, que admi-
te e reconhece a realização 
de atividades de desenvol-
vimento da espiritualidade. 
“O Estado é laico, respeita 
todas as religiões, não é 
ateu”, afirmou.

Já os requisitos defini-
dos pelo Marco Regulatório 
das Comunidades Terapêu-
ticas foram explicados pela 
superintendente de Convê-
nios e Parcerias da Secreta-

ria de Estado de Governo, 
Júlia Mara Oliveira. 

A nova regra substitui con-
vênios ou contratos de pres-
tação de serviço por outros 
tipos de contrato. Em Minas, a 
forma mais provável a ser ado-
tada em um futuro edital é o 
Termo de Colaboração.

Para continuar traba-
lhando com o governo, as 
comunidades, segundo Jú-
lia Oliveira, terão que ade-
quar seus estatutos, entre 
outras providências. Para o 
credenciamento no Estado, 
elas deverão ter ao menos 
dois anos de existência, 
sendo que o titular da en-
tidade não pode ter paren-
tesco com agente político 
ou secretário de Estado.

Governo do Estado prepara novo edital 
Um novo edital deverá ser 
realizado na modalidade de 
chamamento público. No en-
tanto, o superintendente de 
Acolhimento da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, Ro-
naldo Guilherme Viana, não 
informou um prazo para que 
essa medida seja efetivada. 

O deputado Antônio 
Jorge (PPS), que solicitou o 

debate, cobrou do governo 
coerência e clareza na po-
lítica de acolhimento aos 
usuários de álcool e outras 
drogas. Ele afirmou que as 
comunidades terapêuticas 
vêm sofrendo com a falta 
de recursos e com a ruptu-
ra de um trabalho realiza-
do anteriormente, redun-
dando em uma redução do 

número de entidades cre-
denciadas.

“A política estadual de 
álcool e drogas da gestão pas-
sada era absolutamente insufi-
ciente, mas havia uma posição 
do Estado. As diversas áreas 
conversavam. Hoje elas se cri-
ticam. Elas deviam sentar antes 
e nos trazer uma política de go-
verno”, criticou o parlamentar.

Avanços – Para o deputado 
Fabiano Tolentino (PPS), a 
nova legislação traz avan-
ços. “É o momento de se-
parar o joio do trigo”, afir-
mou. Tolentino ponderou, 
no entanto, que a discus-
são das regras e critérios 
não pode relegar a segun-
do plano o atraso nos re-
passes financeiros.

Representantes de comunidades terapêuticas pediram apoio do Estado para se adequarem à nova legislação

Flávia Bernardo 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Saúde (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre 13 pro-

posições, entre as quais o PL 367/15 (2º turno), do deputado Doutor 
Wilson Batista, que assegura, por meio do SUS, a realização, em até trin-
ta dias, dos exames destinados à comprovação de câncer 

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Ruy Pimenta, de 
Contagem

9h30
• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 

a situação do Hospital Risoleta Neves, de Belo Horizonte. Requerimento: 
deputados Iran Barbosa e Arlen Santiago

• Comissão de Segurança Pública (Teatro) – debater, com a presença de con-
vidados, denúncias contra os diretores-gerais do presídio regional e da pe-
nitenciária de Teófilo Otoni. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues 

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

discutir e votar pareceres sobre três proposições, entre as quais o PL 
255/15 (2º 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 III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

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

posições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
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) – discutir e votar proposições da co-

missão
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário 
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

 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher na 
política, com Daniela Santiago

 1h Panorama – Novas características para adoção 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (31/5) – 

Debate o PL 3196/16, que regulamenta a exposição e a venda de 
produtos derivados do tabaco

 4h Palestra – Reforma Política: Finalidade, alternativas e 
consequências para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programas no PPAG

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Prevenção às queimaduras
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Músico Pacífico Mascarenhas 

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
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 – Prevenção às queimaduras
 20h Palestra TRE (Antes do Voto) – Propaganda institucional, com 

Diogo Cruvinel
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.832/15

Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais 
onde o mosquito costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua 
família e a dos seus vizinhos. Faça a sua parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. 


