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Deputados também rejeitam proposta
Os parlamentares presentes 
se posicionaram contraria-
mente à proposta de retorno 
dos grandes aviões à Pampu-
lha. “É preciso respeitar os 
investidores, que geram em-
prego, renda e impostos”, 
afirmou o deputado Roberto 
Andrade (PSB), referindo-se 

à concessionária BH Airport. 
O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) salientou que 
o Aeroporto de Confins é 
parte de um projeto maior 
de desenvolvimento do ve-
tor norte da Capital, ao lado 
de outros investimentos, co-
mo a Cidade Administrativa: 

“Não podemos dar marcha a 
ré nesse processo”.

Os deputados João Lei-
te e Gustavo Valadares, am-
bos do PSDB, defenderam 
a mesma posição. Já o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) afirmou que a Pampu-
lha é uma área com grande 

população e que seria arris-
cado permitir o retorno dos 
grandes jatos. “Temos que 
avançar, esquecer isso que 
já está decidido e debater 
educação, saúde e outros 
assuntos”, completou o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB).

Retorno de grandes jatos ao Aeroporto 
da Pampulha é criticado em audiência

A retomada de voos comer-
ciais de grande porte no Aero-
porto da Pampulha, em Belo 
Horizonte, foi rechaçada pela 
maior parte dos participantes 
de audiência pública da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico realizada ontem. 
Eles argumentaram que seria 
prejudicial gerar uma compe-
tição com o Aeroporto Inter-
nacional de Confins, uma vez 
que isso poderia atrapalhar a 
ligação de Belo Horizonte com 
a malha aérea nacional e a in-
ternacional. Além disso, em 
sua avaliação, a medida afe-
taria a segurança jurídica dos 
investidores da concessioná-
ria que administra Confins.

Paulo Cesar Rangel, dire-
tor-presidente da BH Airport, 
concessionária do Aeroporto 
Internacional, criticou a pos-
sibilidade de transferência de 
voos do terminal. “Se sou-
béssemos que o Aeroporto 
da Pampulha seria reaberto 
pouco tempo depois, não 
teríamos entrado no leilão”, 
afirmou. Para ele, a compe-
tição entre os dois terminais 
seria predatória. 

O diretor de Planejamen-
to e Alianças da Azul Linhas 
Aéreas, Marcelo Bento Ribei-
ro, afirmou que o tempo de 
conexão de Confins é hoje um 
dos menores do Brasil. “Nós 
inauguramos um voo dire-
to para Buenos Aires e, três 

meses depois, passamos a 
ter dois horários diários. Essa 
mesma rota tinha sido aban-
donada um ano antes por 
uma companhia argentina por 
falta de conectividade”, disse 
Ribeiro. Ele lembrou, ainda, 
que a Azul operava voos re-
gionais a partir da Pampulha, 
mas agora concentra tudo em 
Confins. “As operações eram 
deficitárias, já que os voos re-
gionais precisam também de 
conectividade”, ressaltou.

O representante da As-
sociação dos Moradores do 

Bairro Jaraguá, Rogério Mi-
randa, também se manifestou 
contra o retorno dos grandes 
jatos. Segundo ele, no entor-
no do aeroporto moram 160 
mil pessoas, que seriam di-
retamente prejudicadas pela 
poluição sonora. 
Favoráveis – Quem se posi-
cionou favoravelmente à re-
tomada dos voos na Pampu-
lha defendeu que não haverá 
competição entre os dois ae-
roportos, e sim complemen-
taridade. O superintendente 
do Aeroporto da Pampulha, 

Mário Jorge de Oliveira, disse 
que o Aeroporto da Pampulha 
pode receber aviões do porte 
do Boeing 737. “Não estamos 
buscando conexões interna-
cionais. Confins continuará 
sendo o principal aeroporto”, 
destacou. De acordo com Oli-
veira, o plano é manter no má-
ximo três voos por hora e não 
funcionar no período noturno.

Também defendeu essa 
posição o secretário adjunto 
municipal de Desenvolvimen-
to Econômico de Belo Hori-
zonte, Bruno Miranda.

Clarissa Barçante

Segundo debatedores, a retomada dos voos de grande porte na Pampulha prejudicaria Confins
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Federação Mineira de Karate completa
40 anos e recebe homenagem da ALMG

Os 40 anos da Federação Mi-
neira de Karate (FMK) foram 
lembrados na noite de se-
gunda-feira (24), em Reunião 
Especial de Plenário, a reque-
rimento do deputado Cabo 
Júlio (PMDB). Ele destacou a 
importância da entidade para 
o desenvolvimento do esporte 
em Minas Gerais e entregou 
placa comemorativa ao presi-
dente da Federação, João Car-
los Godoi. A solenidade teve 
também uma apresentação 
artística, com demonstrações 
das técnicas do caratê.

O caratê é uma arte mar-

cial desenvolvida no arquipé-
lago de Okinawa, no Japão, 
que ganhou o mundo no sé-
culo XX. A maior visibilidade e 
o aumento do número de es-
colas e praticantes datam dos 
anos 1960 e 1970, com a on-
da de filmes de artes marciais.

Em Minas Gerais, o pio-
neiro foi o mestre japonês 
Akio Yokoyama, ainda na 
década de 1960. Ele formou 
muitos professores e cam-
peões nos torneios da moda-
lidade. A Federação Mineira 
de  Karate foi fundada em 6 de 
agosto de 1977. 

Guilherme Bergamini

REUNIÃO ESPECIAL

Comissão aprova audiência pública sobre
condições de segurança no Anel Rodoviário

As condições de segurança do 
Anel Rodoviário de Belo Hori-
zonte e a situação de rodovias 
estaduais poderão ser temas de 
audiências públicas na  ALMG. 
Requerimentos nesse sentido 
foram aprovados ontem pela 

Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) teve aprovado 
requerimento de audiência 
conjunta com a Comissão de 
Segurança Pública para deba-

ter a ocorrência de acidentes 
no Anel Rodoviário e solicitar 
providências sobre o assunto. 

A parceria público-privada 
(PPP) entre a empresa AB Nas-
cente das Gerais e o Governo 
do Estado, referente à conces-
são para administrar a MG-050, 
também será tema de audiên-
cia, requerida pelo deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB).

Outro requerimento apro-
vado, do deputado João Vítor 
Xavier (PSDB), prevê discussão 
sobre a prestação de serviços 
de transporte entre Belo Ho-
rizonte e as cidades de Caeté, 
Rio Acima, Nova Lima e Rapo-
sos, de responsabilidade da 
empresa Saritur. 

A comissão também apro-
vou requerimento do deputado 
Cássio Soares (PSD) para que se 
discutam, em audiência públi-

ca, as condições da balança de 
pesagem localizada entre os 
municípios de Pratápolis e Itaú 
de Minas, no Sul do Estado.
Visitas – A pedido do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
a comissão deve ainda visitar 
o Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Rodagem 
(DER-MG). O objetivo é co-
nhecer o projeto de engenha-
ria rodoviária para aumento 
de capacidade e restauração 
do trecho da rodovia MG-290 
que liga Pouso Alegre (Sul) à 
divisa do Estado de São Paulo.

Também foi aprovada uma 
visita conjunta com a Comis-
são de Cultura à futura sede 
da Empresa Mineira de Co-
municação (EMC), criada em 
setembro de 2016. O requeri-
mento é do deputado Celinho 
do  Sinttrocel (PCdoB).

COMISSÕES

Deputados também aprovaram visita ao DER-MG

Ricardo Barbosa 

Cumprimento de direitos será discutido
Debater maneiras de garantir 
o cumprimento dos direitos 
previstos em lei para as pes-
soas com deficiência. Esse é 
o objetivo de uma audiência 
aprovada ontem pela Comis-

são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, por 
solicitação dos deputados 
Duarte Bechir (PSD), Tito Tor-
res (PSDB) e Nozinho (PDT).

Duarte Bechir teve ou-

tro requerimento aprovado, 
esse de autoria também dos 
deputados Arnaldo Silva (PR) 
e Leandro Genaro (PSD). Eles 
pedem visita à Secretaria de 
Estado de Fazenda para discu-

tir a possibilidade de prorro-
gar convênio que prevê isen-
ção do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na compra de veículos 
por pessoas com deficiência.
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ORADORES

Greve geral 1
A greve geral convocada pe-
las centrais sindicais para 
sexta-feira (28) foi abordada 
pelo 1º-secretário da ALMG, 
Rogério Correia (PT). Para o 
parlamentar, nenhuma gre-
ve teve a amplitude que essa 
terá, em função da “insatisfa-
ção generalizada” da popula-
ção diante das reformas pro-
postas pelo governo federal. 

“A pauta é a da retirada de 
direitos. A receita para a cri-
se é arrochar os trabalhado-
res”, criticou. Ele citou direi-
tos que seriam cortados com 
a reforma da Previdência e 
afirmou que a reforma traba-
lhista entra hoje na pauta do 
Congresso “com mais malda-
des”, como a prevalência do 
negociado sobre o legislado. 
A servidores do Poder Judi-

ciário presentes nas galerias 
do Plenário Rogério Correia 
afirmou que o Projeto de Lei 
3.840/16, que estabelece a 
data-base da categoria, en-
trará na pauta após a votação 
dos vetos que estão em faixa 
constitucional. Em aparte, o 
deputado Cristiano Silveira 
(PT) afirmou que a retirada 
de direitos atende ao merca-
do financeiro.

Poder Judiciário
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) saudou servidores 
do Poder Judiciário que esta-
vam nas galerias do Plenário 
e culpou o governador e sua 
base na ALMG pelo fato de 
o projeto da data-base da 
categoria ainda não ter sido 
votado. “A maior esculham-
bação do Estado está sentada 
na cadeira de governador, já 

denunciado por crimes em 
cinco inquéritos”, afirmou. 
O parlamentar criticou os 
gastos do Poder Executivo 
nos últimos dois anos com 
uma empresa de táxi-aéreo: 
R$ 850 mil em 2015 e R$ 1,74 
milhão em 2016, contra R$ 
138 mil no último ano do go-
verno anterior, segundo ele. 
Por fim, Sargento Rodrigues 
citou reportagem do jornal 

Estado de Minas do último 
dia 22 de abril que denuncia a 
falta de repasses pelo Execu-
tivo para a merenda de 1.713 
escolas estaduais. Em apar-
te, Gustavo Valadares (PSDB) 
apontou o que ele considera 
como manobras da base do 
governador, no fim do ano 
passado, para adiar a votação 
do projeto de data-base dos 
servidores do Judiciário.

Fundos
O Projeto de Lei 4.135/17, 
que trata da criação de fun-
dos estaduais, foi criticado 
pelo deputado João Leite 
(PSDB). “O governador quer 
entregar o patrimônio de 
Minas e não sabemos para 
quem”, afirmou. A motiva-
ção, de acordo com o par-
lamentar, são os “gastos ex-
cessivos” do governo. “Onde 

estão os R$ 5,8 bilhões dos 
depósitos judiciais?”, ques-
tionou. Segundo João Leite, 
há 10 mil alvarás do Tribunal 
de Justiça sem recursos para 
pagamento. Ele reiterou que 
o projeto do Poder Judicário 
foi retirado da pauta pelo go-
verno, que há dois anos tam-
bém não cumpre a data-base 
dos servidores da área de de-
fesa social. Em aparte, o de-

putado Arlen Santiago (PTB) 
questionou se as escolas es-
taduais estão na lista de imó-
veis que constituirão o fun-
do. O deputado João Vítor 
Xavier (PSDB) citou aumento 
da violência em Caeté e pe-
diu providências. O deputa-
do Léo Portela (PRB) acusou 
o governo de “desmantelar” 
a política antidrogas e as co-
munidades terapêuticas.

Greve geral 2
O deputado André Quintão 
(PT) alertou para a importân-
cia da mobilização popular 
nesta semana decisiva, em 
que direitos históricos dos 
trabalhadores brasileiros po-
dem ser anulados em vota-
ções no Congresso Nacional. 
“O Brasil vive um momento 
absolutamente critico”, de-
clarou o parlamentar, ao ci-

tar as propostas de reformas 
previdenciária e trabalhista, 
que se somariam à apro-
vação, no ano passado, do 
congelamento de gastos com 
educação e saúde por 20 
anos e, mais recentemente, 
da terceirização no merca-
do de trabalho. “Vão rasgar 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT)”, acusou An-
dré Quintão. “Decisões tão 

importantes não podem ser 
tomadas neste ambiente de 
barganha”, acrescentou o de-
putado, ao questionar a legi-
timidade de um Congresso 
Nacional e de um governo 
federal envolvidos em diver-
sas denúncias de corrupção. 
Ele conclamou que todos se 
unam à greve geral convo-
cada pelas centrais sindicais 
para sexta-feira (28). 

Minerodutos pautam reuniões conjuntas
Quatro requerimentos para a 
realização de eventos sobre 
mineração foram aprovados 
ontem, em reunião da Co-
missão de Minas e Energia 
da Assembleia Legislativa. As 
atividades serão em conjun-
to com a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável.

As duas comissões farão 
uma audiência pública sobre 
o uso da água em minerodu-
tos. Também foram aprovados 
debates públicos sobre os im-
pactos ambientais dos minero-
dutos já licenciados no Estado; 
sobre mineração de ouro a céu 
aberto e uso de recursos hídri-
cos; e sobre licenciamentos e 

outorgas em bacias hidrográfi-
cas com escassez de água.

Todos esses requerimen-
tos são de autoria da Comis-
são de Meio Ambiente.

Também foi aprovado 
requerimento do deputado 
Gilberto Abramo (PRB) para a 
realização de audiência sobre 
reajuste salarial dos funcio-

nários da Cemig, que esta-
riam sem aumento real desde 
2012. Já o deputado Carlos 
Pimenta (PDT) pediu a reali-
zação de reunião para discutir 
os serviços prestados pela Co-
pasa em Montes Claros (Norte 
de Minas). “A escassez de água 
na cidade está enorme”, frisou 
o parlamentar.
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ACONTECE HOJE

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do Centro Universitário UNA, 

de Belo Horizonte
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convida-
dos, a importância da conscientização sobre o autismo. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

9h30
• 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 pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.498/15 (1º turno), do deputado Rogério Correia, 
que dispõe sobre medidas de prevenção e combate à dengue

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 52 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 2.282/15 (1º turno), do deputado Gustavo Corrêa, que institui a Polí-
tica Estadual de Combate à Obesidade

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – o 1º-secretário da ALMG, 

 deputado Rogério Correia, e a presidente da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, 
falam sobre a greve geral do dia 28/4. Cessão de espaço

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 3.875/16 (1º turno), do deputado André Quintão e outros, 
que concede anistia aos profissionais da educação básica que aderiram 
ao movimento grevista de 2015

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

14h40
• Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
15 horas

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

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 1.368/15 (turno único), do deputado Arlen Santiago, que institui a 
Semana da Cultura Negra

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 526/15 (1º turno), dos deputados 
Fred Costa e Noraldino Júnior, que assegura ao consumidor o direito à 
informação sobre a inexistência de assistência técnica no município

TV ASSEMBLEIA

 0h  Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Guerra na Síria
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (7/12) – Entrega de diploma de 

congratulações a Andreia Leal pelo prêmio da União Brasileira 
de Escritores 

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 
públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola– Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 
Conheça os princípios orçamentários

 6h30 Via Justiça – Aumento de roubos em BH
 7h Zás – Marcelo Veronez
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Porte de armas
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 
Conheça os princípios orçamentários

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

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Porte de armas
 20h Comissão Especial de Indicação de Rodrigo de Melo Teixeira 

para presidente da Feam (reprise)
 21h Assembleia Debate – Índios  
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da 
Lei 14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Par-
cerias Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a  permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno


