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Deputados vão acompanhar trabalhos
Os deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Fabiano Tolen-
tino (PPS) e Anselmo José Do-
mingos (PTC), que solicitaram 
a audiência, destacaram que, 
apesar dos avanços na rodovia 
sob a gestão da AB Nascentes 
das Gerais, muito ainda pode 
ser feito. “O povo não pode 
pagar a conta e não ter aces-
so a um ótimo serviço”, frisou 
Antonio Carlos Arantes, em 
referência à cobrança em seis 
praças de pedágio, apesar da 
interrupção de várias obras. 

“Há muita coisa em atraso. 
Não há desenvolvimento sem 
estrada”, complementou Fa-
biano Tolentino. Eles se com-
prometeram a acompanhar o 
cumprimento do cronograma 
das obras.

Os deputados Fábio Ave-
lar Oliveira (PTdoB) e Inácio 
Franco (PV) elencaram pon-
tos da MG-050 que necessi-
tam de intervenções urgen-
tes, em Divinópolis, Mateus 
Leme e Carmo do Cajuru.

O deputado Carlos Pi-

menta (PDT) lamentou que 
projeto de sua autoria, que 
estabelecia requisitos para 
a cobrança de pedágio em 
rodovias, tenha sido vetado 
pelo governador. 

O deputado Cássio Soa-
res (PSD) questionou os ris-
cos de atrasos no novo cro-
nograma e o andamento de 
uma obra prevista em Passos. 
Empreendedorismo – Em 
reunião antes da audiência 
pública, a Comissão de De-
senvolvimento Econômico 

deu parecer de 1º turno favo-
rável ao PL 1.397/15, do de-
putado Fábio Avelar Oliveira, 
que institui a Política Estadu-
al de Incentivo ao Empreen-
dedorismo, Desenvolvimento 
Industrial e Novas Tecnolo-
gias. O relator, deputado Ro-
berto Andrade, opinou pela 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). A 
matéria vai agora à Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

Após atrasos, concessionária apresenta 
novo cronograma de obras na MG-050

Os constantes atrasos das 
obras previstas para a Rodo-
via MG-050, que liga Juatuba 
(Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte) a São Sebastião 
do Paraíso (Sul de Minas), fi-
zeram com que o governo do 
Estado e a concessionária res-
ponsável pela rodovia definis-
sem um novo cronograma de 
intervenções. O documento 
foi apresentado à Assembleia 
Legislativa, ontem, em reu-
nião conjunta das Comissões 
de Desenvolvimento Econô-
mico e de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas.

A empresa AB Nascentes 
das Gerais, que administra o 
trecho por meio de uma par-
ceria público-privada (PPP) 
com o Poder Executivo, pre-
vê mais R$ 617 milhões em 
investimentos nos próximos 
anos. Serão duplicados, se-
gundo ela, 28 quilômetros de 
pistas e construídas terceiras 
faixas em outros 30 quilô-
metros. A rodovia também 
contará com novos viadu-
tos, pontes e passarelas, en-
tre outras intervenções. As 
obras serão iniciadas ainda 
neste semestre, de acordo 
com a concessionária.

Segundo José Renato 
Ricciardi, diretor -presidente 
da AB Nascentes das Gerais, 
os atrasos se devem à ne-
cessidade de adequação do 
contrato inicial à atual situa-
ção da estrada e às novas de-
mandas dos municípios que a 
margeiam, bem como a entra-
ves que surgiram durante as 
obras, como decisões judiciais 
e ajustes na legislação.

Diretor de Gestão de Con-
tratos da Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Públi-
cas (Setop), Felipe Melo infor-
mou que algumas interven-
ções tiveram de ser repensa-
das, já que o contrato original 
foi assinado há dez anos e que 
foi preciso incorporar gastos 
não previstos ou subavaliados. 

Ele afirmou, no entan-
to, que o governo foi rígido 

com a empresa em relação 
ao que não foi cumprido. Na 
negociação do último aditivo 
do contrato, o sétimo, assi-
nado no início deste mês, foi 
definido que a concessioná-
ria terá de arcar com R$ 58 
milhões em multas a serem 
compensadas. Entre as 20 
obras incluídas no acordo, 
algumas também atendem a 
exigências da secretaria.

Parlamentares cobraram o cumprimento do novo acordo fechado entre a concessionária e o governo

Sarah Torres
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Igreja Batista de Nova América recebe
homenagem no Plenário da Assembleia

A Assembleia Legislativa home-
nageou, em Reunião Especial 
de Plenário realizada na noite 
de segunda-feira (15), a Igreja 
Batista de Nova América, pe-
los 30 anos de sua fundação. 
A solenidade atendeu requeri-
mento do deputado Léo Portela 
(PRB), que entregou placa co-
memorativa ao presidente da 
instituição, pastor Ricardo Bu-
çard Ferreira, e à pastora Dul-
cinéia Campos Buçard Ferreira, 
cofundadora da igreja.

Segundo Léo Portela, a 
Igreja Batista de Nova Améri-
ca é uma grande parceira da 

sociedade. “Além de exercer 
sua missão como portadora 
do evangelho de Cristo, ela 
auxilia na transformação de 
vidas, ajudando a retirar pes-
soas da criminalidade e dos ví-
cios em drogas como o álcool”, 
diz o parlamentar.

Fundada em 1987 na re-
gião de Venda Nova, em Belo 
Horizonte, a Igreja Batista de 
Nova América tem expandido 
sua atuação para outras ci-
dades, sobretudo na Região 
Metropolitana da Capital. Ela 
realiza também trabalhos so-
ciais diversos.

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Comissão de Segurança Pública aprova 
audiência sobre carga horária de militares

A Comissão de Segurança Públi-
ca aprovou ontem requerimen-
to para realização de audiência 
sobre a carga horária semanal 
de trabalho dos policiais e bom-
beiros militares do Estado. A so-
licitação é de autoria dos depu-
tados Sargento Rodrigues (PDT), 
presidente da comissão, Cabo 
Júlio (PMDB), vice -presidente, e 
Paulo Guedes (PT).

De acordo com o depu-
tado Sargento Rodrigues, as 
normas internas da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombei-
ros que regulamentam a carga 

horária nessas duas corpora-
ções estariam em desacordo 
com o que a legislação sobre 
o assunto prevê. O deputa-
do Cabo Júlio ressaltou que 
normas internas não podem 
desrespeitar o que a lei deter-
mina e destacou a importân-
cia de se realizar a audiência 
pública para debater o tema.

Ainda na reunião de on-
tem da Comissão de Seguran-
ça Pública, foram aprovados 
requerimentos para a realiza-
ção de outras duas audiências.

Os deputados Sargento 

Rodrigues e João Leite (PSDB) 
querem discutir as condições 
de segurança nas ex-colônias 
de hansenianos, antes chama-
das de Casas de Saúde, hoje 
sob administração da Funda-
ção Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig). O mo-
tivo são denúncias apresen-
tadas à comissão, segundo as 
quais há presença de trafican-
tes de drogas nesses locais, 
além da ocorrência de práticas 
de abuso e exploração sexual.

O deputado Roberto An-
drade (PSB) teve aprovado 
requerimento de audiência 
pública conjunta com a Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria. O objetivo é 
debater a segurança do ho-
mem do campo.
Quilombolas – A Comissão 
de Participação Popular tam-
bém aprovou requerimentos 
de audiência pública, em reu-
nião na tarde de ontem. Uma 
das solicitações prevê debate 
sobre os problemas enfren-
tados pela população jovem 
das comunidades quilombo-
las do Estado. A solicitação 
é do deputado Doutor Jean 
Freire (PT), presidente da 

comissão. Segundo ele, os jo-
vens que vivem nesses locais 
são prejudicados pela falta de 
políticas públicas.

Outro requerimento apro-
vado pela comissão, também 
do deputado Doutor Jean Frei-
re, prevê audiência sobre a 
aplicação do Programa de Efi-
ciência Energética da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) em escolas e hospitais 
públicos e filantrópicos.
Incubadoras – A Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia também aprovou ontem 
a realização de duas audiên-
cias públicas. A requerimento 
do deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), será discutida 
a contribuição das empresas 
incubadoras e dos parques 
tecnológicos para o desen-
volvimento do Estado.

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB) solicitou audiência 
pública sobre a atuação do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) no controle externo da 
educação pública, especial-
mente no que diz respeito ao 
projeto Na Ponta do Lápis: a 
Escola na Formação e o Tribu-
nal na Fiscalização.

Deputados da Comissão de Segurança aprovaram requerimentos

Ricardo Barbosa 

REUNIÃO ESPECIAL
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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 Parcerias 
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

COMISSÕES

Denúncia sobre atuação da Copasa motiva
reunião da Comissão de Minas e Energia

A Comissão de Minas e Ener-
gia da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG) 
aprovou a realização de uma 
audiência pública para es-
clarecer a maneira como são 
cobradas as tarifas de forne-
cimento de água e de esgota-
mento sanitário pela Copasa 
em Carmo do Rio Claro (Sul de 
Minas). Requerimento nesse 
sentido, de autoria do presi-
dente da comissão, deputa-
do João Vítor Xavier (PSDB), 
foi aprovado ontem, após 
denúncia apresentada pelo 
vereador daquele município, 
João Paulo Menna Barreto de 
Castro Ferreira (PDT).

De acordo com o verea-
dor, a Copasa firmou convê-
nio com a Prefeitura de Car-
mo do Rio Claro em 2008, 
prevendo o abastecimento 
de água e o tratamento do 
esgoto da cidade. Entretan-
to, embora ainda não tenha 
concluído as obras relativas 
a esses serviços, a empresa 
estaria cobrando tarifas de 
toda a população.

O vereador disse que 
aproximadamente 600 mo-
radias não são atendidas por 
rede de esgoto e parte dos 
dejetos do município são des-
pejados a céu aberto. “Não é 
justo pagar por um serviço 
que não é prestado”, protes-
tou. Ferreira considera abu-
siva a tarifa sobre o esgoto e 
afirmou que muitos morado-
res estão com dificuldades de 
assumir a despesa. “A inadim-

plência cresceu assustadora-
mente”, acrescentou.

O deputado João Vítor 
Xavier apresentou outros dois 
requerimentos sobre o assun-
to: ele pede que a Copasa in-
terrompa a cobrança da tarifa 
de esgotamento sanitário até 
que termine as obras e garan-
ta o serviço a todos os mora-
dores do município e solicita 
que o Procon Assembleia 
tome alguma providência no 
sentido de proteger os consu-
midores da cidade.

Também de autoria do pre-
sidente da comissão, foi apro-
vada a realização de reunião 
com representantes da Cemig, 
para que a empresa apresente 
as políticas e o plano de obras 
previstos para o ano de 2017.

Superar – A Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência também 
aprovou, ontem, a realização 
de uma audiência pública. 
A pedido do deputado Fred 
Costa (PEN), os parlamenta-
res da comissão vão discutir 
o programa Superar, man-
tido pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH). O objetivo 
é levantar informações so-
bre os espaços utilizados pe-
lo programa e o impacto da 
iniciativa na vida de pessoas 
com deficiência.

O programa Superar ela-
bora, coordena e executa, 
juntamente com entidades 
e escolas, políticas públicas 
referentes às pessoas com 
deficiência, visando sobre-

tudo sua inclusão em pro-
gramas e eventos esportivos 
e de lazer. A iniciativa busca 
também incentivar a refle-
xão sobre a pessoa com de-
ficiência e sua relação com 
essas atividades esportivas, 
garantindo sua inclusão e 
respeitando seu potencial e 
seus limites.
Visita – A Comissão de Espor-
te, Lazer e Juventude se reu-
niu ontem para aprovar re-
querimento de visita ao secre-
tário de Estado de Esportes, 
Arnaldo Gontijo de Freitas. 
A solicitação é de autoria do 
presidente da comissão, de-
putado Ulysses Gomes (PT). 
A visita tem como finalidade 
a discussão de assuntos diver-
sos de interesse da comissão.

A Comissão de Minas e Energia também aprovou audiência pública sobre os planos da Cemig para 2017

Daniel Protzner
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8h30 
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade UNA, de Conta-

gem e Belo Horizonte
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir a apresentação do relatório de 
informações pelo gestor do SUS no Estado. Requerimento: deputados 
Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão, Doutor Jean 
Freire e Geraldo Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que 
dispõe sobre os livros técnicos e didáticos em formato de texto digital 
acessível para as pessoas com deficiência visual

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

narinho I) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
1.488/15, que altera a Lei 18.031, de 2009, a qual dispõe sobre a política 
estadual de resíduos sólidos. Requerimento: deputados Glaycon Franco, 
Dilzon Melo, Thiago Cota e André Quintão e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 54 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.862/16 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe so-
bre a prática de atividades da área de competência do Corpo de Bombei-
ros Militar por voluntários, profissionais e instituições civis

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.135/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria os fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento (urgência)

• Comissão de Indicação de Elizabeth Dias Munaier Lages para o Conselho 
Estadual de Educação (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

• Fórum Técnico Jovens nas Gerais (Sala de Reuniões 1 da GPI) – reunião 
preparatória

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

recer sobre o PRE 2/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que susta os 
efeitos de dispositivos em instrução conjunta de corregedoria

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

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – ele-
ger presidente e vice

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a certificação da Comunidade Quilombola Marobá dos 
Teixeira, localizada em Almenara, e o atentado contra a família do presi-
dente da associação local. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

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

proposições que dispensam Plenário
• Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia do Rio Doce – Cipe Rio Doce (Vitória-ES) – eleger 
presidente e vice

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater os PLs 
3.397/2016 e 4.136/2017, do governador Fernando Pimentel, que tra-
tam de créditos tributários. Requerimento: deputados João Magalhães, 
Durval Ângelo, Agostinho Patrus Filho, André Quintão, Gustavo Valada-
res, Gustavo Corrêa, Tadeu Martins Leite e Cássio Soares

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

narinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 834/15 (1º turno), do 
deputado Alencar da Silveira Jr., que define medidas para combater o 
tabagismo no Estado

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de convi-

dados, as políticas públicas da área cultural. Requerimento: deputados 
Bosco, Glaycon Franco e Carlos Pimenta

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Política e desenvolvimento 
institucional do Legislativo mineiro, com Fabiano Soares, Thiago 
Salemi e Otávio Dulci

 1h Panorama – Maternidade hoje
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (25/11) – Uso de 

termos pejorativos como violência contra a mulher
 4h40 Palestra – O papel do legislativo na definição e no 

acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Orçamento Público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Via Justiça – Novas regras do cartão do crédito  
 7h Zás – Banda Boca de Sino 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Lei da Migração 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende

 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 – Lei da Migração 
 20h Comissão Especial (16/3) – Indicação de Rodrigo de Melo 

Teixeira para presidente da Feam
 21h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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