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Deputados e servidores reivindicam
manutenção de escolas especiais

Diretores de escolas esta-
duais de educação especial 
fizeram um apelo pela ma-
nutenção dessas instituições 
em Minas Gerais, durante 
audiência pública realizada 
ontem pela Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. 
O assunto foi discutido por 
solicitação do deputado Feli-
pe Attiê (PTB).

Nos últimos anos, a im-
plantação de uma política 
nacional de inclusão dos 
alunos com necessidades 
especiais no sistema regular 
de ensino vem reduzindo o 
número de escolas públi-
cas específicas para essas 
crianças e adolescentes. 
Hoje, existem 30 escolas 
estaduais especiais, distri-
buídas em 22 municípios. 

O deputado Felipe Attiê 
disse estar preocupado com o 
processo de fechamento des-
sas escolas. Ele chamou aten-
ção para o fato de que a disse-
minação do vírus da zica e dos 
casos de microcefalia em todo 
o País tende a aumentar a de-
manda pelo ensino especial. 

A diretora de Educação 
Especial da Secretaria de Es-
tado de Educação (SEE), Maria 
Luiza Vieira, garantiu que a 
secretaria não tem a intenção 
de fechar escolas especiais. 
Conforme informou, o fecha-

mento, quando acontece, é 
consequência de uma queda 
na demanda por essas esco-
las, em função da admissão 
dos alunos na rede regular.
Ampliação – Nei Cabral, dire-
tor da Escola Estadual Helena 
Aparecida, de Lagoa da Prata 
(Centro-Oeste), trouxe à As-
sembleia um abaixo-assinado 
com 3,5 mil assinaturas pela 
continuidade das escolas es-
peciais. Segundo ele, só no 
seu município, há uma de-
manda não atendida de 32 
alunos especiais, que não es-

tariam conseguindo ser inseri-
dos no ensino médio regular.

Mais do que a manuten-
ção da rede atual, o diretor 
cobrou a ampliação do siste-
ma, com a criação de institui-
ções de ensino médio técnico 
especial. Para ele, essa é a 
forma ideal de garantir a in-
serção profissional desse es-
trato da população.

Tanto Nei Cabral quanto o 
diretor Hugo Miranda, da Es-
cola Estadual Novo Horizonte, 
de Uberlândia (Triângulo Mi-
neiro), criticaram o processo 

de fechamento da Escola Es-
tadual Esperança, de Alfenas 
(Sul de Minas). Essa escola 
deverá encerrar suas ativida-
des em 31 de dezembro, e os 
alunos inscritos para matrícu-
la deverão ser acolhidos pela 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) que 
existe naquele município.

A diretora Maria Luiza 
Vieira afirmou que essas ins-
tituições, parceiras importan-
tes do Estado, têm condições 
de atender os alunos com ne-
cessidades especiais.

Educação inclusiva é alvo de críticas
Diretores e profissionais das 
escolas especiais se posicio-
naram de forma contrária à 
inclusão no ensino regular. 
“Temos que ter inclusão, mas 
temos que ter responsabili-
dade sobre quem incluir”, 
afirmou a presidente da 
Comissão de Direitos Educa-
cionais da OAB de Uberlân-
dia, Sâmya Mendes.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) afirmou que 
conhece vários casos de alunos 
com necessidades especiais 
que estão fora da escola, por 
não conseguirem se adaptar à 
rede regular de ensino.

Hugo Miranda ressaltou 
a importância das equipes 
multiprofissionais que exis-
tem nas escolas especiais 

estaduais, frisando que há 
alunos que só se sentem aco-
lhidos em um ambiente com 
esse suporte. 

Em razão dos relatos 
e argumentos apresenta-
dos durante a audiência, o 
promotor de Justiça Márcio 
Rogério de Oliveira fez um 
apelo para que a Secretaria 
de Estado de Educação sus-

penda qualquer decisão de 
fechar escolas especiais, se 
essa decisão existir. 

Concordando com o pro-
motor, o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) afirmou 
que a Comissão de Educação 
deverá enviar um requeri-
mento ao Poder Executivo 
para que seja suspenso qual-
quer processo nesse sentido.

Comissão promoveu debate sobre o impacto da educação inclusiva nas escolas de educação especial

 Willian Dias
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Médicos cobram regularização de
contratações no Hospital de Cataguases

A revisão da forma de contra-
tação de médicos do serviço 
de urgência e emergência 
do Hospital de Cataguases 
– Santa Casa e o pagamento 
sem atrasos da remuneração 
desses profissionais foram as 
principais demandas apre-
sentadas ontem à Comissão 
de Saúde, em audiência rea-
lizada no município da Zona 
da Mata. A reunião foi soli-
citada pelo deputado Arlen 
Santiago (PTB).

Para o presidente da So-
ciedade de Medicina e Cirur-
gia de Cataguases (SMCC), Jo-
seph Antônio Freire, é preciso 
repensar o modelo de con-
tratação dos médicos, que, 
segundo ele, não têm, em sua 
maioria, vínculo empregatício 
ou contrato com o hospital.

Ele também relatou que 
os profissionais já reclamaram 

com a direção do hospital so-
bre o atraso dos pagamentos, 
situação iniciada no ano pas-
sado, bem como sobre a falta 
de reajuste – o último foi con-
cedido há cerca de três anos. 
“O que envolve o atraso sa-
larial já está sendo resolvido. 
Mas há outras questões per-
tinentes à remuneração que 
precisam ser solucionadas”, 
afirmou, acrescentando, por 
exemplo, que os médicos não 
têm direito a férias.

Maria Ângela Girardi, 
médica e vereadora eleita, 
salientou, por sua vez, que o 
profissional não pode arcar 
com toda a desfuncionali-
dade do sistema. Já o presi-
dente do Conselho Munici-
pal de Saúde de Cataguases, 
Eliermes Almeida, defendeu 
a reestruturação do pronto 
socorro do hospital.

A Santa Casa recebe re-
cursos da ordem de R$ 100 
mil do governo do Estado, 
R$ 270 mil do governo fede-

ral e R$ 300 mil do município. 
Atualmente, trabalham 40 mé-
dicos no serviço de urgência e 
emergência do hospital.

Participantes da audiência também reclamaram do atraso de pagamentos

 Ana Flávia Junqueira

Autoridades solicitam união de esforços
O deputado Arlen Santiago, 
presidente da Comissão de 
Saúde, destacou a necessidade 
de união de forças para lidar 
com os problemas viven-
ciados no Hospital de Cata-
guases. Ele anunciou que irá 
apresentar diversos requeri-
mentos relacionados aos as-
suntos discutidos, como uma 
solicitação à Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) e ao 
Ministério da Saúde para que 
sejam destinados mais recur-
sos para a rede de urgência e 
emergência da cidade. 

Outro requerimento co-
bra a melhoria da regulação 
de leitos da região, para mais 
efetividade no encaminha-
mento de pacientes atendidos 
no município para outros hos-
pitais da região ampliada de 
Juiz de Fora (Zona da Mata).
Repasses – Arlen Santiago e 
outros participantes da reu-
nião também criticaram a di-
minuição dos repasses para 
a área da saúde no Estado 
e salientaram que o mínimo 
constitucional de 12% não 
está sendo cumprido.

Também defendeu a con-
vergência de esforços o presi-
dente da Associação Médica 
de Minas Gerais, Lincoln Lopes 
Ferreira. Ele enfatizou que a 
reunião contou com a partici-
pação de representantes dos 
três Poderes, além da categoria 
interessada. “Só assim é possí-
vel buscar soluções”, pontuou.
Oncologia – O prefeito eleito 
de Cataguases, Willian Lobo 
de Almeida, apresentou as 
preocupações da comunida-
de com o possível descreden-
ciamento do serviço de onco-
logia da cidade. Ele também 
se mostrou receoso em rela-
ção ao custeio da nova Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) do município.

Segundo o promotor Ro-
drigo Ferreira de Barros, fo-
ram encontrados problemas 
no Instituto Oncológico. “A 
entidade não atuava regu-
larmente, e o município não 
cumpria seu papel de fiscaliza-
ção”, comentou. Ele argumen-
tou que ninguém defende a 
retirada do serviço, mas que é 
preciso que as irregularidades 

sejam sanadas. O promotor 
ainda defendeu a otimização 
do custeio da área da saúde. 

Já a gerente regional de 
Saúde de Leopoldina (Zona 
da Mata), Aline Santos de Al-

meida, salientou que não há 
nenhuma proposta de fecha-
mento do serviço oncológico. 
Ainda de acordo com Aline, 
os repasses estaduais para 
Cataguases estão em dia.

Provedor relata 
principais obstáculos

De acordo com o provedor do 
Hospital de Cataguases, Wil-
son Crepaldi Júnior, R$ 300 mil 
que deveriam ter sido repas-
sados pelo município até o 
último dia 15 de novembro 
ainda não chegaram à San-
ta Casa. “Temos tido atraso 
no pagamento de médicos, 
mas, quando acontece, é 
de no máximo dois meses. 
Quando há atraso, ninguém 
nos pergunta o motivo”, dis-
se. Segundo Crepaldi, o dé-
ficit do hospital tem sido de 
R$ 80 mil por mês.

O provedor também en-
fatizou que a instituição não 
tem condições de assinar a 

carteira dos médicos. Assim, 
estão sendo feitos contra-
tos, mas alguns médicos não 
querem assiná-los. Sobre o 
reajuste das remunerações, 
Crepaldi explicou que a San-
ta Casa considera a deman-
da justa, mas que também 
não há recursos para isso.
Contribuição – O secretário 
municipal de Saúde de Ca-
taguases, Celso Ferreira Fi-
lho, defendeu que cidades 
da região atendidas pela 
Santa Casa contribuam com 
uma cota para a sua manu-
tenção. “É com muito esfor-
ço que repassamos R$ 300 
mil mensais”, ponderou.
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Codemig descarta possibilidade de
absorção de pessoal da extinta Prominas

A chefe de gabinete da pre-
sidência da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig), Denise 
Vieira, descartou a possibi-
lidade de a empresa incor-
porar os empregados da ex-
tinta Companhia Mineira de 
Promoções (Prominas), que 
administra o Expominas e o 
Minascentro, em Belo Hori-
zonte. Ela participou ontem 
de audiência pública da Co-
missão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização.

A extinção da Prominas 
está prevista na Lei 22.287, 
que integra a reforma ad-
ministrativa do Estado apro-
vada na ALMG neste ano. 
Segundo o deputado Fred 
Costa (PEN), que solicitou 
a reunião, havia um acordo 
com o governo para a absor-
ção do quadro de pessoal da 
Prominas pela Codemig.

A extinção da compa-
nhia, no entanto, se deu pela 
sua liquidação extrajudicial. 
A lei também autorizava a ab-
sorção da Prominas pela Co-
demig. No entanto, de acordo 
com Denise Vieira, foi adota-
da a primeira opção com ba-
se em 21 anos de prejuízos 
que teriam sido acumulados 

ao longo dos 34 anos de exis-
tência da instituição. O mon-
tante, segundo ela da ordem 
de R$ 39 milhões, hoje equi-
valeria praticamente ao capi-
tal social da empresa.

Diante da decisão pela li-
quidação, foi lançado o Plano 
de Desligamento Incentivado 
(PDI). Os empregados que 
optaram por aderir a ele te-

rão direito a 12 meses de pla-
no de saúde e a um salário e 
meio por ano trabalhado.

O quadro de pessoal da 
Prominas é de 162 emprega-
dos, sendo 58 concursados. 
A estes se destina o PDI. Os 
demais, por terem cargo 
temporário, estão excluídos 
do plano, por força da legis-
lação, e também serão des-

ligados da companhia, mas 
tendo assegurados apenas 
os direitos de praxe.

Por diversas vezes ques-
tionada sobre a dispensa de 
servidores efetivos, a represen-
tante da Codemig disse que os 
concursados em questão têm 
emprego público regido pelas 
regras da CLT e, portanto, não 
têm direito a estabilidade.

Cessão do Minascentro vai gerar economia
A representante da Code-
mig acenou apenas com o 
empenho da companhia no 
sentido de que empregados 
da Prominas possam ser con-
tratados pelos futuros em-
preendedores que venham a 
assumir o Minascentro.

Isso porque dificuldades 
econômicas do governo, se-
gundo Denise, levaram re-
centemente ao lançamento 
de edital de licitação para 
exploração do Minascentro, 
na modalidade cessão one-
rosa, com pregão presencial 
e abertura das propostas no 
dia 11 de janeiro.

A cessão será por 15 
anos, para reforma, moder-
nização, manutenção, ges-

tão e exploração comercial 
do imóvel. “Nossa expecta-
tiva é de que a inscrição no 
PDI não signifique um desli-
gamento imediato. Faremos 
negociações com cada em-
pregado da Prominas para 
tentar conciliar interesses”, 
declarou Denise.
Acordo – Com críticas à fala 
da representante da Code-
mig, o deputado Fred Costa 
reiterou que, na aprovação da 
lei que autoriza a extinção da 
Prominas, não foi respeitado o 
compromisso feito com os ser-
vidores. Segundo o parlamen-
tar, quando da aprovação dos 
projetos da reforma adminis-
trativa do Estado, foi pactuado 
na ALMG que os servidores se-

riam incorporados à Codemig 
sem perda de direitos.

“Caso não fosse possível 
essa absorção dos servido-
res, o governo deveria viabi-
lizar a realocação em outra 
estrutura”, cobrou o deputa-
do, lamentando que não se 
tenha chegado a um enten-
dimento favorável aos em-
pregados durante a reunião.
Prejuízos – “Minha família 
toda vai ficar desemprega-
da. Sou arrimo de família, 
levo o pão para casa com o 
ticket da Prominas”, desa-
bafou a auxiliar de limpeza 
Tereza Maria de Jesus Fon-
seca. Indagando como con-
seguiria outro emprego aos 
57 anos de idade, ela expli-

cou que tem 11 anos de de-
dicação à empresa, na qual 
entrou por concurso. “Não 
tivemos nenhuma prepara-
ção psicológica para tudo 
isso”, completou.

Sem conseguir conter o 
choro, o eletricista Jorge de 
Sá Guedes questionou a ale-
gação de prejuízos da Promi-
nas. “Isso é uma inverdade 
para justificar o que estão fa-
zendo com a empresa”, afir-
mou Guedes, que está há no-
ve anos na companhia. Vários 
colegas endossaram sua fala, 
relatando, ainda, que teriam 
recebido ganhos extras a títu-
lo de participação nos lucros 
da Prominas por diversas ve-
zes em festividades de Natal.

A situação dos servidores da extinta Prominas foi tema de audiência da Comissão de Assuntos Municipais

 Clarissa Barçante 
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Bairro localizado entre Itabirito e Nova
Lima sofre com a falta de iluminação

O problema histórico de fal-
ta de iluminação pública no 
bairro Balneário Água Lim-
pa, localizado entre Itabirito 
(Região Central) e Nova Lima 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), foi tema de 
reunião da Comissão de As-
suntos Municipais e Regiona-
lização realizada no local na 
última segunda-feira (12).

Autor do requerimento 
que deu origem à reunião, o 
deputado Fred Costa (PEN) 
leu comunicado da Cemig, 
que não enviou representan-
te. A empresa citou a Resolu-
ção 480, de 2012, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), para justificar seu 
posicionamento de que não 
tem responsabilidade sobre 
o projeto, a implantação, a 
expansão, a operação e a ma-
nutenção dos equipamentos 
ligados à iluminação pública 
dos municípios, que estariam 
a cargo das prefeituras.

O presidente da Funda-
ção de Educação para o Tra-
balho de Minas Gerais (Utra-
mig), Lindomar Gomes da 
Silva, relatou que, mediante 

a luta dos moradores e a 
pressão exercida na Câmara 
de Vereadores de Nova Lima, 
mudou-se o zoneamento da 
região, que passou a ser con-
siderada uma área de interes-
se social – o que abriu cami-
nho para a regularização das 
ocupações no local.

Na avaliação de Lindo-
mar, o reforço da distribui-
ção e a instalação do trans-
formador e da rede elétrica 
nas casas têm que ser feitos 
pela Cemig, após o término 
dos estudos de zoneamen-
to e georreferenciamento. 
Ele esclareceu, no entanto, 
que o processo não foi ini-
ciado em Itabirito.

“Não aguentamos mais 
ter os nossos direitos nega-
dos”, resumiu o vice-presi-
dente da Associação dos Mo-
radores do Balneário Água 
Limpa, Nilton da Cruz.

Representando a Prefei-
tura de Nova Lima, o secretá-
rio municipal da Regional No-
roeste, Robert Laviola, desta-
cou que a Aneel não obriga 
que o município faça as ins-
talações. “A rede elétrica é 

de exclusivo lucro e legado 
da Cemig. Nova Lima é res-
ponsável pela iluminação pú-
blica, desde que ela já esteja 
instalada. A Cemig também é 
responsável pelas linhas de 
transmissão e distribuição, 
mas não vamos deixar de 
cumprir o que prometemos e 
de estar presentes em todos 
os debates”, afirmou.

O secretário garantiu 
que, terminado o processo 

de georreferenciamento, a 
prefeitura vai pedir à Cemig a 
distribuição residencial.
Itabirito – Representando 
os moradores do lado de 
Itabirito, Raione Teotoni de-
nunciou o descaso da pre-
feitura com a comunidade. 
“Nossa situação é muito 
pior que a de Nova Lima. 
Aqui há muito mais ques-
tões precárias, e não temos 
diálogo algum”, criticou.

A Comissão de Assuntos Municipais foi ao bairro ouvir os moradores

Priscila Armani

Jornalistas querem implantação de conselho

O pleno funcionamento do 
Conselho Estadual de Comuni-
cação e a consequente elabo-
ração de um Plano Estadual de 
Comunicação foram as solicita-
ções que nortearam a reunião 
da Comissão de Participação 
Popular realizada ontem.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que requereu a au-
diência, falou da conquista re-
cente, no Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG), 
de uma emenda destinada à 
Rede de Comunicação Inte-
grada no Estado. “Essa inicia-

tiva mostra como a ALMG está 
sintonizada com uma política 
de comunicação mais plural, 
com financiamento e integra-
ção de todos os atores”, disse.

A secretária-geral do Co-
mitê pela Democratização da 
Comunicação de Minas Ge-
rais, Florence Poznanski, valo-
rizou a política estadual para o 
setor em Minas. “O presiden-
te Michel Temer acabou com 
o conselho curador da Empre-
sa Brasileira de Comunicação. 
Já em Minas, fizemos diversas 
propostas ao governo e dis-
cutimos a implementação do 
conselho estadual, já previsto 
em lei desde 1994”, afirmou.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT) reforçou as críticas 
ao atual modelo midiático. “A 
mídia escolhe parcialmente 

o que vai cobrir, sem nunca 
atender a nós, que ficamos 
fora do eixo”, disse.
Conquista – Apesar de clas-
sificar a Empresa Mineira de 
Comunicação (EMC), que in-
corporou este ano as estrutu-
ras da Rede Minas e da Rádio 
Inconfidência, como uma con-
quista, o gerente de Marke-
ting e Comunicação Social da 
Rede Minas, Aldany Rezende, 
ressalvou que os servidores e 
a sociedade precisam ocupá-
-la, para que ela não se torne 
uma boa ideia desperdiçada. 
Isonomia – O presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de 
Minas Gerais, Kerison Lopes, 
apoiou a criação da EMC, mas 
ponderou que é preciso ga-
rantir isonomia entre os tra-
balhadores da rádio e da TV. 

A democratização da mídia foi tema de audiência realizada ontem

 Sarah Torres 
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Uma ação civil pública deu 
origem a um programa judi-
cial de conciliação para a re-
tirada de famílias que vivem 
às margens do Anel Rodoviá-
rio, em Belo Horizonte, e da 
BR-381, no trecho que liga a 
Capital a Governador Vala-
dares (Vale do Rio Doce). No 
entanto, esse programa foi 
suspenso em outubro deste 
ano pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1).

O impasse, que preocupa 
as mais de 8 mil famílias impac-
tadas com a decisão, foi tratado 
ontem em audiência da Comis-
são de Direitos Humanos. O de-
bate, solicitado pelo deputado 
Cristiano Silveira (PT), reuniu 
moradores e representantes do 
Instituto Rondon Minas, que 
liderava as ações sociais do 
processo, e do Ministério Pú-
blico Federal (MPF).

A presidente do instituto, 
Mônica Abranches, explicou 
que o MPF e a Defensoria Pú-
blica ingressaram com a ação 
civil pública em 2014, para 
que a desapropriação fosse 
feita de forma humanizada. 

Teria ficado acertado que o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) garantiria verbas para 
novas moradias e que o Insti-
tuto Rondon teria o papel de 
fazer a intervenção social.

“O processo estava previso 
para ocorrer até 2020, mas foi 
paralisado em outubro deste 
ano pelo TRF1, que definiu que 
a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), por meio da Companhia 
Urbanizadora e de Habitação 
(Urbel), é que deveria desen-
volver o trabalho”, esclareceu.
Ministério Público – O as-
sessor da Procuradoria dos 
Direitos do Cidadão do MPF, 
Wilson Macedo Neto, afirmou 
que o órgão tem acompanha-
do o processo, inclusive ques-
tionando a decisão e a meto-
dologia adotadas pelo Judiciá-
rio quando da interrupção do 
trabalho do Instituto Rondon.

Já a conselheira municipal 
de Habitação, Edineia Souza, 
criticou a atuação da PBH e 
da Urbel nos processos habi-
tacionais. Ela relatou casos de 
truculência em diversas co-

munidades e ainda acusou a 
prefeitura de perseguir magis-
trados que atuam em defesa 
das famílias impactadas.
Déficit – O deputado Cristiano 
Silveira, por sua vez, lamentou 
que o déficit habitacional no 
País ainda seja grande, apesar 
de haver programas como o 
Minha Casa, Minha Vida. Nes-
se sentido, ele disse esperar 

que o próximo gestor munici-
pal defina uma política habita-
cional eficiente. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), além de apoiar as 
demandas dos moradores, 
disse estranhar o fato de um 
juiz derrubar a decisão de um 
colega em um processo que já 
estava sendo encaminhado em 
favor de milhares de famílias.

Audiência abordou impacto da decisão para as famílias impactadas

 Ricardo Barbosa

ORADORES

Despedida
O deputado Deiró Marra 
(PSB) se despediu da Assem-
bleia, agradecendo colegas e 
colaboradores, para assumir 
a Prefeitura de Patrocínio 
(Alto Paranaíba). “Saio com 
a sensação de dever cum-
prido, de ter feito o melhor 
possível”, declarou. Segun-
do Deiró, a crise política 
atinge os que ocupam cargo 

eletivo, mas, em todas as 
instituições, há bons exem-
plos. “Meu trabalho sempre 
foi em busca de servir bem 
e com eficiência, mas ainda 
há muito a ser feito. Foi uma 
honra servir aos mineiros e 
trabalhar no Parlamento de 
Minas”, afirmou. “Em mi-
nha saída, quero agradecer 
o respeito que recebi de 
cada um. Aprendi a escu-

tar e a conviver com dife-
rentes opiniões”, concluiu. 
Em aparte, os deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
Roberto Andrade (PSB), An-
tonio Carlos Arantes (PSDB) 
e Hely Tarqüínio (PV) cum-
primentaram Marra por sua 
trajetória e desejaram ao 
colega sucesso em seu com-
promisso como prefeito de 
Patrocínio.

PEC 55
O deputado Rogério Correia 
(PT) falou contra a aprova-
ção da PEC 55/16 no Sena-
do. Segundo ele, a proposta 
de emenda congela, por 20 
anos, o salário mínimo e os 
recursos nas áreas de saúde, 
educação e segurança públi-
ca. “É impressionante como 
alguém pode pensar em uma 
medida tão injusta, que atra-

palha a vida dos trabalhado-
res”, lamentou. Na sua ava-
liação, o que o governo con-
sidera gasto é, na verdade, 
investimento. De acordo com 
Rogério, a PEC significa um 
retrocesso e limita o acesso 
dos mais pobres à educação 
e à saúde, além de gerar de-
semprego e aumentar a mi-
séria no país. “Tudo isso é fei-
to à luz de uma ampla corrup-

ção, na qual os denunciados 
aprovam tudo na esperança 
de diminuir suas penalida-
des”, afirmou. O deputado 
ainda criticou a atuação do 
PSDB nesse período de crise 
e a falta de ação do STF. “O 
Brasil só tem uma solução, 
convocar eleições diretas e 
uma assembleia constituinte 
para fazer as mudanças de 
que o País precisa”, concluiu.

Moradores do entorno do Anel Rodoviário
defendem programa de conciliação
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

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

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

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

receres sobre nove proposições, entre as quais o PLC 11/15 (1º turno), 
do deputado Tadeu Marins Leite, que institui a Região Metropolitana de 
Montes Claros 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convida-

dos, a criação de novos leitos de UTI em Belo Horizonte e a construção 
de novos hospitais. Requerimento: deputado Arlen Santiago

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições da 

comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da comissão
• Posse do deputado Gustavo Santana (Salão Nobre)

19 horas
•  Lançamento do livro Tempos de resistência: escritos políticos 2016, do 

deputado Durval Ângelo (Teatro) – cessão de espaço

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da Ordem do Dia. Não há proposições para serem analisadas na 2ª fase.

PLENÁRIO

Plenário recebe renúncia de deputado
Na Reunião Ordinária 

de ontem, o Plenário rece-
beu o comunicado de re-
núncia do deputado Deiró 
Marra (PSB), que deixará o 
cargo hoje. O parlamentar 
assumirá a prefeitura de 
Patrocínio (Alto Paranaíba) 
e será substituído, no Parla-

mento mineiro, por Gustavo 
Santana (PR).

Com a saída de Deiró, o Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB) 
deixará de constituir bancada 
na ALMG, tendo em vista que 
o Regimento Interno exige o 
mínimo de cinco parlamentares 
para a formação de bancada.

Posse – A posse de Gustavo 
Santana está marcada para 
hoje, às 16 horas, no Salão 
Nobre. Nascido em Belo 
Horizonte, em 4 de janeiro 
de 1979, o novo parlamen-
tar é empresário e secre-
tário estadual do Partido 
Republicano.

Gustavo também é ir-
mão do deputado federal 
Bernardo Santana (PR-MG), 
ex-secretário de Estado de 
Defesa Social no governo 
de Fernando Pimentel, e 
filho do ex-deputado esta-
dual e ex-deputado federal 
José Santana.

 0h Sala de Imprensa – Retrospectiva 2016 
 1h Panorama – Endividamento 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (27/9) – Ocupações na 

região metropolitana de BH
 5h20 Minas é Muitas – Buritizeiro 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 3: Riquezas de 

Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Combate à pirataria  
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Plínio de Arruda Sampaio 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 3: Riquezas de 
Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia

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 – Combate à pirataria  
 20h Documentário – Memórias rompidas: um ano depois da lama
 21h Assembleia Debate – Reforma da Previdência  
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 


