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Redução dos impactos de acidentes com 
cargas perigosas passa pela prevenção

Dois projetos vão a Plenário em 2º turno
jetivo de fomentar a energia 
solar. Ele recebeu parecer 
favorável da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). O relator, 
deputado Tito Torres (PSDB), 
opinou pela aprovação na 
forma original.

rão definidos, em cada caso, 
por meio de consultas públi-
cas e audiências.

Também está pronto pa-
ra Plenário, em 2º turno, o PL  
3.310/16, do deputado Gil 
Pereira (PP), que altera a le-
gislação estadual com o ob-

(PT), opinou pela aprovação 
na forma do vencido. Segundo 
a proposição, que está pronta 
para ir a Plenário, serão neces-
sários critérios de alta signifi-
cação para a criação de datas 
de homenagem a segmentos 
específicos. Esses critérios se-

A Comissão de Administração 
Pública deu parecer de 2º tur-
no favorável ao PL 3.876/16, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que fixa critérios para a 
instituição de datas comemo-
rativas no Estado. O relator, 
deputado Cristiano Silveira 

Sarah Torres

Comissão debateu ontem medidas para reduzir problemas no transporte de produtos perigosos

poníveis quando é necessária 
a mitigação dos danos de aci-
dentes com seus veículos. “O 
particular tem dificuldades, 
mas a sociedade não deve pa-
gar pela falta de estrutura de 
algumas empresas”, declarou.

O presidente da Federa-
ção das Empresas de Trans-
portes de Carga, Sérgio Pe-
drosa, destacou que muitas 
vezes a responsabilidade da 
empresa termina na hora em 
que a carga é colocada no ca-
minhão. “Precisamos envol-
ver produtores e comercian-
tes, não só dos produtos pe-
rigosos, nesse debate”, disse.

pauta da próxima reunião da 
Comissão Estadual de Pre-
venção, agendada para 21 
de agosto. “Em média temos 
200 ocorrências por ano de 
acidentes com cargas. Dessas, 
73% são rodoviárias. E desses 
73%, 59% são com produtos 
perigosos”, disse ela.

Diversos representantes de 
órgãos de segurança partici-
param da audiência pública. 
O gerente de Defesa Civil da 
Secretaria Municipal de Políti-
cas Urbanas de Belo Horizon-
te, Waldir Vieira, questionou 
o fato de muitas empresas de 
transporte não estarem dis-

Prevenção se reúne de dois 
em dois meses, com a partici-
pação de mais de 20 órgãos. 
Ele acrescentou que tanto a 
atuação da comissão quan-
to a elaboração do Plano de 
Mobilidade da Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
passarão a levar em conside-
ração, com maior ênfase, a 
questão das cargas perigosas.

A superintendente de 
Controle e Emergência Am-
biental da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Ana 
Carolina Miranda, propôs que 
o tema da audiência entre na 

A Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas discutiu ontem, em audi-
ência, medidas para reduzir 
o número de acidentes com 
produtos perigosos nas estra-
das de Minas Gerais e minimi-
zar seus impactos. Os partici-
pantes da reunião defende-
ram, sobretudo, uma atuação 
mais efetiva da Comissão 
Estadual de Prevenção, Pre-
paração e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com 
Produtos Perigosos, formada 
por representantes de dife-
rentes órgãos estaduais.

“Sempre vão acontecer 
acidentes. Mas no pós-aci-
dente é preciso mais agilida-
de para limpeza e liberação 
das pistas. Se diminuirmos 
esse tempo, já teremos gran-
de melhoria na vida das pes-
soas”, afirmou o deputado 
João Vitor Xavier (PSDB), que 
solicitou a reunião.

O presidente da comis-
são, deputado Fábio Cherem 
(PSD), relatou um aumento 
de 150% no transporte de 
cargas perigosas nos últimos 
seis anos nas rodovias minei-
ras e disse que um plano de 
contingência é indispensável. 
Os deputados Durval Ângelo 
(PT) e Bosco (PTdoB) endos-
saram a opinião do colega.

O secretário de Estado 
de Transportes e Obras Públi-
cas, Murilo Valadares, disse 
que a Comissão Estadual de 
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Fechamento de unidade preocupa comissão

Mudança no zoneamento da Vargem 
das Flores depende de estudo técnico

Deputados aprovaram visita ao Hospital Galba Veloso

Preservação da Bacia da Vargem das Flores foi tema de audiência 

Clarissa Barçante

Luiz Santana

missão de Cultura aprovou, 
entre outros itens, a realiza-
ção do fórum técnico do Pla-
no Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas. A au-
toria do requerimento é dos 
deputados Bosco (PTdoB) e 
Elismar Prado (PDT) e da de-
putada Rosângela Reis (Pros). 

Na Comissão de Segu-
rança Pública, foi aprovado, 
entre outros, requerimento 
de audiência sobre o assas-
sinato de um militar e de um 
vigilante em assalto ao Banco 
do Brasil, em Santa Margari-
da (Zona da Mata). A solicita-
ção é do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT).

A Comissão de Saúde apro-
vou ontem visita ao Hospital 
 Galba Veloso, em Belo Hori-
zonte, para verificar os moti-
vos do fechamento da unidade 
ortopédica do local. O assunto 
também será discutido em au-
diência pública. O requerimen-
to com a previsão dessas ati-
vidades é de autoria do depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
com emenda do deputado 
Antônio Jorge (PPS). Na reu-
nião de ontem, funcionários 
da Fhemig protestaram contra 
o fechamento da unidade.

Outras duas comissões fi-
zeram reuniões para aprova-
ção de requerimentos. A Co-

O diretor de Operação Me-
tropolitana da Copasa, Rômulo 
Perilli, reconheceu o passivo 
ambiental da empresa com a 
região de Vargem das Flores, 
mas afirmou que hoje a com-
panhia tem bom diálogo com 
as prefeituras. Ele reforçou que 
aguarda o parecer técnico da 
Agência RMBH.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) pediu que o Ministério 
Público atue com rigor. Os 
deputados Geraldo Pimen-
ta (PCdoB) e Anselmo José 
Domingos (PTC) destacaram 
serem necessárias mais infor-
mações sobre o que pretende 
a Prefeitura de Contagem.

ticiparam da audiência apon-
taram a Copasa como uma 
das responsáveis pela situação 
atual de Vargem das Flores. 
Na opinião do deputado João 
Vitor Xavier (PSDB), é preciso 
regularizar o que já existe no 
entorno da lagoa e fiscalizar a 
emissão de esgoto e lixo. “Cor-
remos o risco de ter a maior 
ocupação urbana irregular do 
Estado. A Copasa, que sempre 
explorou o manancial, precisa 
dar uma contrapartida urgen-
te”, cobrou. Também fizeram 
críticas à empresa os deputa-
dos Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
Antônio Carlos Arantes  (PSDB) 
e Ivair Nogueira (PMDB).

zação das ocupações no entor-
no da lagoa e um planejamen-
to real para preservação am-
biental. Ele negou que esteja 
sendo proposta uma redução 
de área rural. O secretário de 
Meio Ambiente do município, 
Wagner Donato Rodrigues, 
disse que a prefeitura propõe 
mudanças no macrozonea-
mento para interromper no-
vas unidades habitacionais na 
região da represa e preservar 
o meio ambiente local. 

O líder do Governo na 
ALMG, deputado Durval Ân-
gelo (PT), informou que o go-
vernador Fernando Pimentel 
foi procurado pelo prefeito 
de Contagem, Alex de Freitas, 
para tratar das propostas de 
adequação no macrozone-
amento de Vargem das Flo-
res. O motivo é que grande 
parte da área do município 
está dentro da APA, o que di-
ficultaria o desenvolvimento 
local. Pimentel encaminhou a 
proposta para parecer técni-
co da Agência RMBH, segun-
do Durval Ângelo. O Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), a 
Copasa e o Ministério Público 
aguardam esse parecer para 
tomar posição. 
Copasa – Deputados que par-

O governo do Estado aguarda 
parecer técnico da Agência de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte (Agência RMBH) para 
definir se aceita proposta de 
alteração no macrozonea-
mento da Bacia Hidrográfica 
de Vargem das Flores, apre-
sentada pela Prefeitura de 
Contagem. O assunto foi dis-
cutido ontem, em audiência 
pública da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, requerida pela 
deputada Marília Campos 
(PT) e pelos deputados Ge-
raldo Pimenta (PCdoB), Ivair 
Nogueira (PMDB) e Glaycon 
Franco (PV).

A deputada Marília Cam-
pos questionou a proposta da 
Prefeitura de Contagem, que, 
segundo ela, eliminaria áreas 
rurais da Bacia de Vargem das 
Flores e ampliaria a ocupação 
humana e de indústrias. “O 
impacto no manancial pode-
ria até secar a lagoa”, adver-
tiu. Vargem das Flores é res-
ponsável pelo abastecimento 
de 10% da RMBH.

Em resposta, o secretário 
de Desenvolvimento Urbano 
de Contagem, José Roberto 
Garbazza, defendeu a regulari-
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Leilão de usinas 1
A luta contra o leilão das usi-
nas hidrelétricas de São Simão, 
Jaguara, Miranda e Volta Gran-
de (Triângulo Mineiro) foi te-
ma do pronunciamento do de-
putado Rogério Correia (PT), 
na fase de oradores. A conces-
são das quatro usinas à Cemig 
terminou e o governo federal 
pretende leiloá-las. O parla-

mentar falou sobre a Frente 
Mineira em Defesa da Cemig e 
conclamou os colegas a apoia-
rem abaixo-assinado contra 
o leilão, inicialmente previsto 
para o dia 30 de setembro e 
depois suspenso preliminar-
mente pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), já que poderá 
resultar em aumento das con-
tas de energia. Rogério Cor-

reia também convidou todos 
a participarem de ato público 
no próximo dia 18, na usina 
de São Simão. O deputado 
criticou, ainda, a Câmara dos 
Deputados, por sua disposição 
em impedir que o presidente 
Michel Temer seja denuncia-
do por corrupção, e condenou 
o desmonte da legislação de 
proteção dos trabalhadores.

Leilão de usinas 2
Antes de iniciar seu pronun-
ciamento, o deputado João 
Leite (PSDB) concedeu apar-
te ao colega Arlen Santiago 
(PTB) para que ele falasse 
sobre o fechamento da ala 
ortopédica do Hospital Galba 
Veloso. Segundo o parlamen-
tar, a medida resultará no 
cancelamento de 300 cirur-
gias ortopédicas por mês. Em 

seguida, João Leite tomou a 
palavra para criticar o PT, atri-
buindo à ex-presidente Dilma 
Rousseff a proposta de lei-
lão das usinas da Cemig, por 
meio de medida provisória 
editada em 2012. Em aparte, 
o líder do Governo, Durval 
Ângelo (PT), afirmou que a 
medida visava ampliar o pra-
zo de concessão das usinas e, 
com isso, impedir que fossem 

leiloadas, inclusive reduzindo 
as tarifas de energia elétri-
ca. “Os únicos estados que 
não concordaram foram São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais, 
todos, na época, governados 
pelo PSDB, que desejava a 
privatização”, criticou Durval 
Ângelo. Também em aparte, 
o deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) reforçou o discur-
so de João Leite.

Uberlândia 1
O deputado Arnaldo Silva 
(PR) ocupou a tribuna para 
criticar a administração an-
terior da Prefeitura de Uber-
lândia (Triângulo Mineiro), 
então comandada pelo PT, 
que, segundo ele, teria dei-
xado uma dívida de R$ 400 
milhões para o atual prefeito, 
Odelmo Leão, com “salários 
atrasados, mais de 14 mil 

servidores sem vencimentos 
e dívidas com fornecedores”. 
Ele denunciou também que o 
atual gestor recebeu uma dí-
vida de R$ 156 milhões com o 
instituto de previdência mu-
nicipal, sendo R$ 14 milhões 
“por apropriação indébita”, 
uma vez que, segundo disse, 
teria havido desconto na fo-
lha dos servidores, mas sem 
o correspondente repasse 

para o instituto. Segundo o 
parlamentar, R$ 340 milhões 
teriam sido retirados de apli-
cações convencionais do ins-
tituto e aplicados em fundos 
desconhecidos, sem nenhu-
ma liquidez. Em apartes, os 
deputados Arlen Santiago 
(PTB) e Gustavo Valadares 
(PSDB) parabenizaram o co-
lega pelo pronunciamento e 
fizeram críticas ao PT.

Uberlândia 2
O deputado Doutor Jean  Freire 
(PT) defendeu o ex-prefeito 
de Uberlândia, Gilmar Ma-
chado, das denúncias de má 
administração. Disse que ele 
viveu durante quatro anos 
sob “uma oposição raivosa” 
e que “o povo de Uberlân-
dia já sente saudade do seu 
governo democrático”. O de-
putado admitiu que a atual 

administração recebeu uma 
prefeitura endividada, mas, 
de acordo com ele, a gestão 
de Gilmar Machado teria her-
dado uma dívida ainda maior. 
Doutor Jean Freire também 
manifestou apoio à luta da 
Frente Mineira em Defesa 
da Cemig. Em aparte, o de-
putado Rogério Correia (PT) 
declarou-se “abismado” com 
o posicionamento dos depu-

tados do PSDB no que diz res-
peito ao leilão das usinas hi-
drelétricas e defendeu a ação 
da frente. Ao encerrar, Dou-
tor Jean Freire exaltou o go-
verno do Estado pelas obras 
na rodovia MG-677 e saudou 
o povo dos Vales do Jequiti-
nhonha e do Mucuri pela fes-
ta do Divino, em Turmalina, e 
pela 34ª edição do Festivale, 
em Felício dos Santos.

PLENÁRIO

ALMG recebe veto a Plano de Cultura
do abate de animais por or-
dem sanitária. O substitutivo 
muda a formação do fundo 
indenizatório, que passaria a 
ser custeado por receitas que 
originalmente seriam destina-
das ao pagamento de outras 
taxas, já em vigor. Assim, o 
governo deixa de criar a Taxa 
de Defesa Sanitária Animal.

Também foi recebido 
em Plenário substitutivo do 
governador ao PL 3.807/16, 
que cria a Taxa de Defesa 
Sanitária Animal, a ser paga 
pelas indústrias frigorífica e 
de laticínios. De acordo com 
a proposição, fica isento da 
taxa quem contribuir para 
fundo indenizatório em razão 

nador a organização da ad-
ministração pública. Por esse 
motivo, considera inconstitu-
cionais alguns dispositivos da 
proposição de lei que tratam 
disso e que vinculam a receita 
de impostos ao Sistema e ao 
Fundo Estaduais de Cultura. 
O restante da proposição deu 
origem à Lei 22.627, de 2017. 

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, men-
sagem do governador Fernan-
do Pimentel por meio da qual 
ele encaminha o Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.563, 
que institui o Plano Estadual 
de Cultura. Na comunicação, 
Pimentel destaca que é de 
iniciativa privativa do gover-
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ACONTECE HOJE
das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato do Grupo Bananarte (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 
e votar parecer sobre o PL 2.513/15 (1º turno), do deputado Sargento 
Rodrigues, que estabelece normas gerais para a instituição de loteamen-
tos fechados e condomínios urbanísticos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  

– discutir e votar parecer sobre o PL 160/15 (turno único), do deputado 
Fred Costa, que institui o Dia Estadual do Agente Comunitário

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, o conflito com a fauna silvestre urbana. 
Requerimento: deputado Noraldino Júnior

15h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 2.844/15 (1º turno), dos deputados Fred Costa e 
Noraldino Júnior, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimen-
to, experimento e teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de 
 Sousa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em 
turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 0h25 Minas é Muitas – Diamantina 
 1h Panorama – Abuso sexual infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (3/5) – Debate a implantação 

do método Apac no Estado
 5h40 Compactos de Comissões 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
 6h30 Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Memória 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 
Medidas socioeducativas

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Memória 
 20h Comissão de Participação Popular (10/7) – Em debate, o PLC 

119/2015, que trata da inclusão do Vale do Rio Doce na área da 
Sudene

 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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