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Cidades se mobilizam por obras na BR-262

Comissão Pró-Ferrovias visita trechos
em Conselheiro Lafaiete e na Capital

Sargento Rodrigues (PTB).
Às 14h30, no Auditório 

do andar SE, a Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização debate o Projeto de 
Lei 5.188/18, do governador 
Fernando Pimentel. A propo-
sição busca ampliar as leis de 
proteção ao ipê-amarelo e ao 
pequizeiro. A reunião foi re-
querida pelo deputado Paulo 
Guedes (PT). 
Leia a programação 
completa na página 2

Sinttrocel (PCdoB) e Roberto 
Andrade (PSB).
Audiências – A semana te-
rá também duas audiências 
públicas, ambas amanhã 
(14). A Comissão de Segu-
rança Pública discute, às 10 
horas, no Plenarinho IV, ma-
neiras de se fazer cumprir a 
Lei Complementar 127, de 
2013, que fixa em 40 horas 
a carga semanal de trabalho 
dos policiais militares. O re-
querimento é do deputado 

Além de verificar a situ-
ação dos trechos, os parla-
mentares da comissão vão 
conversar com ferroviários e 
representantes de entidades 
e órgãos governamentais.

Os requerimentos de 
visita são do deputado João 
Leite (PSDB) e da deputada 
Marília Campos (PT), respec-
tivamente presidente e vi-
ce-presidenta da comissão, 
além dos deputados Glay-
con Franco (PV), Celinho do 

A Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras realiza, 
nesta semana, duas visitas a 
oficinas e trechos ferroviários. 
A primeira delas está marcada 
para hoje (13), a partir das 10 
horas, em Conselheiro Lafaie-
te (Região Central), que abriga 
uma das primeiras estações 
ferroviárias do Estado. Na 
quinta-feira (16), a visita será 
aos Bairros Horto e Belvede-
re, em Belo Horizonte, a partir 
das 9 horas.

Guilherme Dardanhan

Debatedores criticaram, em audiência, as condições precárias da BR-262 entre Bom Despacho e Uberlândia

suas obrigações contratuais.
Alguns vereadores de 

Belo Horizonte participaram 
da reunião e relataram que 
o problema aflige também 
os moradores e turistas de 
outros municípios, daí a su-
gestão de criação da frente 
parlamentar intermunicipal. 
O vereador de Bom Despacho 
Marcelo Marilúcio dos Santos 
(PTN) afirmou que 28 municí-
pios são cortados pela BR-262 
no trecho em discussão.

Segundo o deputado, as 
obras da BR-381 têm dez lotes. 
Um teria sido finalizado, outro 
está em obras, e o restante, 
segundo ele, está com proble-
mas que impedem as inter-
venções. Ele citou também a 
BR-040, que teve a concessão 
cancelada em 2017 e até hoje 
o processo burocrático de de-
volução não foi finalizado. O 
parlamentar defendeu a mo-
bilização constante para que 
o consórcio Triunfo cumpra  

salientou que no orçamento 
que está sendo discutido pe-
lo Congresso para 2019 já há 
previsão de investimento de 
mais de R$ 200 milhões para 
a duplicação da BR-381.

O deputado Anselmo 
José Domingos (PTC), autor 
do requerimento que deu 
origem à reunião, discor-
dou: “Temos muitas críticas 
a algumas concessões, mas 
também à não concessão de 
alguns trechos”.

Participantes de audiência 
realizada, na sexta-feira (10), 
pela Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras 
Públicas, em Bom Despacho 
(Centro-Oeste), defenderam 
a criação de uma frente par-
lamentar intermunicipal para 
pressionar o governo federal 
e o consórcio Triunfo pela du-
plicação da Rodovia BR-262. O 
consórcio tem a concessão da 
estrada, que liga Bom Despa-
cho a Uberlândia (Triângulo).

Apesar de as obras de 
duplicação não terem sido re-
alizadas, os convidados lem-
braram que o pedágio já está 
sendo cobrado. Segundo o ve-
reador  Fernando Branco (PPS), 
há cinco praças de pedágio no 
trecho. Cada um custa para 
os carros, em média, R$ 4,50. 
Segundo ele, apenas 10% das 
obras acordadas com o gover-
no federal foram concluídas.

O vereador disse ain-
da que não acredita que as 
concessões sejam um bom 
modelo para garantir a dupli-
cação de rodovias, mas ape-
nas para sua manutenção. 
Ele defendeu a retomada do 
trecho da BR-262 pelo poder 
público e, como exemplo, 



TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Grupo Girino, em Meu ambiente
 0h30 Comissão do Trabalho (30/5) – Debate sobre a política de preços dos combustíveis 
 5h Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com Bruno Lazzarotti Diniz Costa
 6h30 Sala de Imprensa – O papel da imprensa na cobertura das campanhas eleitorais 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – O idoso e seus direitos 
 9h Minas é Muitas – Santa Rita do Sapucaí 
 9h45 Comissão de Participação Popular (16/7) – Discussão sobre o 
 13h Geração – Os jovens e a violência 

 13h30 Comissão de Saúde (11/7) 

 16h20 Palestra – Participação feminina na política, com Polianna Pereira dos Santos
 18h05 Sala de Imprensa – O papel da imprensa na cobertura das campanhas eleitorais 
 18h40 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre  
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (13/8)

Das 8 às 18 horas
Arpilleras: bordando a resistência 

10 horas

-

20 horas
-

Terça-feira (14/8)
Das 8 às 18 horas

Arpilleras: bordando a resistência 
10 horas

14 horas

14h15

14h30
-

15 horas

16 horas

17 horas
Arpilleras: bordando a resistência 

Quarta-feira (15/8)

Quinta-feira (16/8)
Das 8 às 18 horas

Arpilleras: bordando a resistência 
9 horas

-

10 horas

14 horas

14h30

19 horas
show

Sexta-feira (17/8)
Das 8 às 18 horas

Arpilleras: bordando a resistência 

Você terá acesso a informações qualificadas, produzidas  
pela TV Assembleia: análises, estudos, pesquisas, entrevistas 
e matérias especiais. E tudo isso com uma abordagem  
diferente, que respeita a diversidade e a pluralidade. 

Basta adicionar o número (31) 99936-3669 à  
sua lista de contatos e enviar a mensagem “SIM”. Assembleia do 

Estado de Minas Gerais
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