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Plano Diretor da Capital será discutido 
Outras audiências públicas 
de comissões estão marcadas 
para esta semana. Amanhã 
(20), às 9 horas, a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico debate, no Plenarinho 
II, o projeto de lei municipal 
que trata do Plano Diretor de 
Belo Horizonte. Serão discu-
tidos os impactos futuros na 
economia da Região Metro-
politana da Capital.

Às 10 horas, no Plenari-
nho IV, a Comissão de Segu-
rança Pública realiza audiên-

cia pública para debater as 
mudanças no quadro de pes-
soal das Delegacias de Plan-
tão (Deplans) da Polícia Civil. 

Às 14h30, no Auditó-
rio do andar SE, a Comissão 
de Participação Popular dis-
cute a situação dos assen-
tamentos de famílias na re-
gião da Baixada da Angola e 
no seu entorno, no municí-
pio de Ipaba (Vale do Rio Do-
ce). Há cerca de quatro anos, 
as famílias que ocupam o lo-
cal mantêm uma disputa com 

a Cenibra e a Associação das 
Empresas da Microrregião do 
Vale do Aço, que reivindicam 
a posse do terreno.

No mesmo horário, no Ple-
narinho I, a Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência debate, em audiên-
cia pública, a consulta públi-
ca realizada pelo Ministério da 
Educação sobre a Política Na-
cional de Educação Especial. 
Pastoral – Na quarta-feira 
(21), às 9h30, a Comissão de 
Direitos Humanos se reúne, 

no Auditório do andar SE, 
para debater o trabalho da 
Comissão Pastoral da Terra e 
homenagear a instituição por 
seus 40 anos.

Às 15 horas, no Plenari-
nho IV, o projeto de aeroporto-
-indústria, vinculado ao Aero-
porto Internacional de Con-
fins, será tema de discussão 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. O projeto 
foi iniciado há quatro anos, 
mas ainda não está efetiva-
mente em operação.

Comissão debate estudos do TCU sobre 
renovação de concessões ferroviárias

A Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras realiza, na 
quarta-feira (21), no Plenari-
nho IV, a partir das 10 horas, 
audiência pública para debater 
os estudos do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) sobre o pro-
cesso de renovação antecipa-
da das concessões ferroviárias. 
A reunião foi solicitada pelos 
deputados João Leite (PSDB) e 
Roberto Andrade (PSB) e pela 
deputada Marília Campos (PT).

“Esperamos que o TCU 
nos apresente indicativos so-
bre a necessidade ou não 
da renovação das conces-
sões ferroviárias nos moldes 
atuais. Precisamos identifi-
car o que se adequará mais 
ao que a população precisa 
e, também, o que será mais 
benéfico em termos econô-
micos, técnicos e logísticos”, 
afirma o deputado João Leite, 
que preside a comissão.

A renovação antecipada 
é proposta pelo governo fe-
deral. Os contratos de con-
cessões das ferrovias no Bra-
sil foram firmados no final 
dos anos 1990, com valida-
de de 30 anos. Portanto, ain-
da estão a quase dez anos do 
vencimento. O Poder Execu-
tivo federal, porém, decidiu 

renovar cinco contratos ago-
ra, com as mesmas concessio-
nárias, por mais 30 anos além 
dos dez anos faltantes. A prin-
cipal vantagem seria a anteci-
pação de investimentos. 

Desde sua criação, em 
junho deste ano, a comissão 
discute os termos dessa re-
novação e promove visitas e 
debates sobre o tema, além 
de analisar propostas de re-

cuperação da malha ferroviá-
ria mineira e do patrimônio 
histórico associado a ela.
Turismo – Essa não será a única 
audiência da Comissão Pró-Fer-
rovias nesta semana. Na quinta-
-feira (22), os parlamentares se 
reúnem, às 10 horas, no Plena-
rinho II, para debater três proje-
tos de trens turísticos em Minas 
Gerais. Eles contemplam as se-
guintes linhas: entre Belo Hori-

zonte e o Museu de Inhotim, em 
Brumadinho (Região Metropoli-
tana de BH); entre Cataguases e 
Além Paraíba, em Minas, e Três 
Rios, no Rio de Janeiro (Trem 
Rio-Minas); e entre Lavras, Três 
Corações e Varginha (Expresso 
do Rei), na região Sul do Estado.

O requerimento de au-
diência é dos deputados João 
Leite, Roberto Andrade e Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB).

Os impactos do projeto de renovação sobre a malha ferroviária mineira serão tema da reunião

Sarah Torres
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Plano de Educação e outros projetos 
estão prontos para voltar a Plenário

Diversos projetos de lei apro-
vados em 1º turno estão pron-
tos para discussão e votação 
definitivas em Plenário, a par-
tir desta semana. Eles foram 
analisados em 2º turno pelas 
comissões, em reuniões reali-
zadas na quarta  -feira (14). 

Um deles é o Projeto de Lei 
(PL) 2.882/15, do governador 
Fernando Pimentel, que con-
tém o Plano Estadual de Edu-
cação (PEE). Ele recebeu pa-
recer de 2º turno favorável da 
Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia. A relatora e pre-
sidenta da comissão, deputada 
Celise Laviola (MDB), recomen-
dou a aprovação na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido. 

O plano estabelece diretri-
zes, objetivos, metas e estraté-
gias para a educação no Estado 
pelos próximos dez anos. Entre 
as diretrizes do PEE estão a uni-
versalização do direito à educa-
ção e a plena alfabetização.

O substitutivo nº 1 ao 
vencido busca dar mais clareza 
às metas estabelecidas no tex-
to e incluir a ALMG no rol das 
instituições responsáveis pelo 
acompanhamento da execu-
ção do plano.

O projeto contempla su-
gestões apresentadas pela so-
ciedade no fórum técnico Pla-
no Estadual de Educação, rea-
lizado pela ALMG, em parce-
ria com o governo estadual. 
Dívida – A Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO) deu parecer 

de 2º turno favorável ao PL 
5.429/18, do governador, que 
também pode voltar a Ple-
nário. A proposição autoriza 
o Estado a assumir o passivo 
financeiro das fundações as-
sociadas à Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg). 

O relator, deputado Cás-
sio Soares (PSD), opinou pela 
aprovação com a emenda nº 1, 
que apresentou, a qual faz 
adequações técnicas no texto.
Hansenianos – Outro projeto 
que pode ir a Plenário em 2º 
turno é o PL 4.828/17, do de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
que autoriza o Poder Executi-

vo a conceder indenização aos 
filhos de pessoas com hanse-
níase que foram separados 
da família no passado. Ele foi 
analisado na quarta-feira pela 
Comissão de Saúde. O relator 
e presidente da comissão, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
deu parecer pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 1 
ao vencido, a fim de corrigir 
aspectos da técnica legislativa.
Guardadores – Já a Comissão 
de Segurança Pública deu pa-
recer de 2º turno favorável 
ao PL 3.730/16, do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB). A 
proposição prevê que a Polícia 

Militar manterá banco com o 
registro de dados pessoais de 
guardadores e lavadores de 
veículos. O relator foi o depu-
tado André Quintão (PT), que 
manteve o texto original.

Também será analisado 
de forma definitiva em Plená-
rio, mas em turno único, pro-
jeto de resolução que opina 
pela aprovação do balanço ge-
ral do Estado relativo a 2016. 
A prestação de contas foi en-
caminhada à FFO na forma da 
Mensagem 228/17, do gover-
nador, que recebeu parecer 
favorável. O relator foi o depu-
tado Ulysses Gomes (PT).

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Política do semiárido tem parecer favorável
Outros projetos analisados na 
quarta-feira (14) estão prontos 
para ir a Plenário em 1º turno. 
Na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), recebeu parecer de 1º 
turno favorável o PL 3.968/16, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que institui a Política e 
o Sistema Estaduais de Convi-
vência com o Semiárido.

A Comissão de Meio Am-
biente deu parecer favorá-

vel ao Projeto de Lei (PL) 
1.602/15, do deputado Ivair 
Nogueira (MDB), que objeti-
va disciplinar as condições pa-
ra que os municípios possam 
licenciar, fiscalizar e promover 
controle ambiental de empre-
endimentos poluidores.

Também está pronto pa-
ra Plenário, em 1º turno, o PL 
5.037/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que dispõe 
sobre educação escolar indíge-

na. A matéria recebeu parecer 
favorável da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia.

Outro projeto pronto pa-
ra ser discutido e votado em 
1º turno é o PL 4.904/18, do 
deputado Alencar da Silvei-
ra Jr. (PDT), que cria o Progra-
ma de Incentivo à Formação 
de Bombeiros Voluntários. Ele 
recebeu parecer pela rejeição 
da Comissão de Segurança Pú-
blica, mas pode ir a Plenário.

Audiovisual – Ainda a ser ana-
lisado por outras comissões 
antes de ir a Plenário, foi con-
siderado constitucional, pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), o PL 5.103/18, 
do ex-deputado Durval Ân-
gelo, que disciplina a promo-
ção, o fomento e o incentivo 
ao audiovisual no Estado. A 
proposição segue agora para 
análise da Comissão de Cultu-
ra, em 1º turno.
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Segunda Musical recebe, no Teatro,
estudantes da UFMG e da Uemg

O projeto Segunda Musical 
recebe hoje (19) a violista Joi-
ce Coutinho, o violoncelista 
Breno Augusto e o Quarteto 
de cordas Rondeau. Eles se 
apresentam, a partir das 20 
horas, no palco do Teatro da 
Assembleia.

Na primeira parte do con-
certo, Joice e Breno vão inter-
pretar obras de compositores 
como Ludwig van Beethoven 
e Rebecca Clarke.

Em seguida, o Quarteto 
Rondeau, composto por Glaik-
son Luiz e Heloisa Vitória (vio-
linos), Ciro Quaresma (viola) 
e Enzo Cypriani (violoncelo), 
traz canções de Joseph Haydn 
e Wolfgang Amadeus Mozart.

Joice concluiu o bachare-
lado em Música, com habili-
tação em Viola, na Escola de 
Música da  Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). 
Ela já fez parte da orquestra 
da universidade e da Orques-
tra Jovem Vallourec. Breno 
cursa o 7º período de Música, 
com habilitação em Violonce-
lo, também na Escola de Mú-
sica da UFMG, e integrou as 
Orquestras Sinfônica de Be-
tim, Jovem Sesi Minas e Sin-
fônica da UFMG.

Glaikson, Heloisa, Ciro e 
Enzo fazem bacharelado em 
Música, com habilitação nos 
instrumentos aos quais se de-
dicam, na Escola de Música 

da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg). O gru-
po foi criado a partir da disci-

plina Música de Câmara, sob a 
supervisão do professor e pia-
nista Paulo Sérgio Malheiros.

Joice e Breno interpretam composições de Beethoven

Willian Dias

CULTURA

ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (19/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 

(Galeria de Arte)
11 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 4.029/17 (2º turno), do deputado Rogério Cor-
reia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroecológico e de 
Produção Orgânica

14 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 14 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 

PL 3.601/16 (2º turno), do deputado Tadeu Martins Leite, que dispõe 
sobre as terras devolutas estaduais

14h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – mesma pau-

ta da reunião das 11 horas
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Quarteto de cordas Rondeau, Joice Coutinho 
(viola) e Breno Augusto (violoncelo) 

Terça-feira (20/11)
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 
(Galeria de Arte)
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Mais Médicos
A reação do governo cubano 
às declarações do presidente 
eleito Jair Bolsonaro a res-
peito do programa Mais Mé-
dicos foi tema da fala do de-
putado Rogério Correia (PT). 
O parlamentar leu nota do 
governo de Cuba, que con-
siderou as manifestações de 
Bolsonaro em redes sociais 
“ameaçadoras e depreciati-

vas”, além de considerar as 
mudanças que ele propõe 
no Mais Médicos “inaceitá-
veis”. Cuba tomou a decisão 
de solicitar o retorno de mais 
de 8 mil médicos ao país. “Ao 
pôr em dúvida a preparação 
dos médicos e condicionar a 
permanência à revalidação 
do título, ele (o presidente 
eleito) colocou em descrédi-
to um programa que é uma 

cooperação pan-americana 
e profissionais que são re-
conhecidos no mundo todo. 
Mas esse sujeito acha que tu-
do pode ser ideologizado. A 
administração dele nem co-
meçou e já está mal”, criticou 
Rogério Correia. O deputado 
lembrou a repercussão nega-
tiva de outras declarações de 
Bolsonaro, que geraram cri-
ses diplomáticas.

Previdência
As despesas do Estado com 
pessoal, sobretudo no que 
diz respeito à previdência, 
foram tema do pronuncia-
mento do deputado Felipe 
Attiê (PTB), na fase de ora-
dores, na Reunião Ordinária 
de Plenário de quarta-feira 
(14). Segundo os cálculos 
do parlamentar, neste ano 
os gastos com os servidores 

inativos chegam a R$ 23 bi-
lhões, enquanto a folha de 
ativos é de R$ 25 bilhões. 
“A receita total do Estado é 
de R$ 88 bilhões, dos quais 
R$ 48  bilhões estão sendo 
gastos só com folha de pa-
gamento”, afirmou o depu-
tado. Para Felipe Attiê, isso 
ameaça o cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal pelo Estado e, portanto, 

o próximo governador não 
terá alternativa a não ser de-
mitir servidores, por não ter 
de onde retirar recursos para 
pagar as despesas de pes-
soal. De acordo com ele, já na 
aprovação do orçamento em 
2015, esse quadro podia ser 
vislumbrado. “Não há como 
desaposentar os servidores, 
e aumentar a contribuição 
não resolve”, completou.

ORADORES
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Cosmópolis
 0h30 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (5/7) – 

Debate sobre políticas públicas de proteção animal no Estado
 4h30 Comissão de Agropecuária (28/6) – Discussão sobre ações que 

incentivem a cultura do cooperativismo
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Liberdade de imprensa e democracia
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Entrevista com Parlamentares Eleitos – 19ª Legislatura
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Estatuto do Desarmamento
 9h Assembleia ao Vivo
 9h30 Zás – Cosmópolis
 10h Segunda Musical – Octávio Deluchi, Jordan Alexander e Jennifer 

Alexandra
 10h30 Panorama – Cuidados com os idosos
 11h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Memória e Poder – Nilda Gomes, ex-secretária de Igualdade 

Racial

 13h Geração – Van com tudo
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo/Comissões
 15h30 Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação 

popular (30/10) – Debate sobre a revisão do PPAG
 16h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (25/10) – 

Debate sobre temas discutidos na audiência pública da ANTT em 
Governador Valadares

 18h Sala de Imprensa – Liberdade de imprensa e democracia
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 

Cecília Silva e Alex Teixeira 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento: regiões 

Sul e Sudoeste de Minas
* programação sujeita a alterações 
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9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – debater, com a 

presença de convidados, o Projeto de Lei Municipal 1.749/15, que trata do 
Plano Diretor de Belo Horizonte. Requerimento: deputado Roberto Andrade

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, as mudanças no quadro de pessoal das delegacias de 
plantão da Polícia Civil. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho III)
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a presen-

ça de convidados, a situação de assentamentos na Baixada da Angola, 
em Ipaba. Requerimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– debater, com a presença de convidados, a Política Nacional de Educa-
ção Especial. Requerimento: deputado Duarte Bechir

15 horas
• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
Quarta-feira (21/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 

(Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, o trabalho da Comissão Pastoral da Terra e homenagear 
a instituição por seus 40 anos. Requerimento: deputado Rogério Correia

• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Itabira
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, os estudos do Tribunal de Contas da União 
sobre a renovação antecipada das concessões ferroviárias. Requerimento: 
deputados João Leite e Roberto Andrade e deputada Marília Campos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, 

com a presença de convidados, a implantação do aeroporto-indústria 
em Confins. Requerimento: deputados Roberto Andrade, Antonio Carlos 
Arantes e Gustavo Valadares

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I)
Quinta-feira (22/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 

(Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater, 
com a presença de convidados, projetos de trens turísticos em Minas 
Gerais. Requerimento: deputados João Leite, Celinho do Sinttrocel e Ro-
berto Andrade

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Ventre sagrado: as deusas em movimento, com 
o grupo de danças árabes Talibah 
Sexta-feira (23/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 

(Galeria de Arte)    

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


