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Informalidade é desafio de 
segmento de alimentação

Governador envia projetos
que alteram a previdência

O excesso de leis, a alta 
carga tributária e a folha de 
pagamento onerosa são res-
ponsáveis pelo elevado nível 
de informalidade do segmen-
to de alimentação fora do lar. 
Foi o que apontou represen-

tante da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abra-
sel), em audiência pública da 
Comissão de Turismo. Segun-
do ele, a proporção de em-
presas informais chega a 65%.  
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O governador encaminhou 
ao Plenário da Assembleia dois 
projetos de lei complementar 
e uma proposta de emenda à 
Constituição que fazem alte-
rações na previdência do ser-
vidor público estadual. Entre 

outras coisas, eles instituem 
regime de previdência comple-
mentar, criam fundação para 
gerir esse novo modelo e extin-
guem o Funpemg, um dos fun-
dos previdenciários do Estado.  
Página 5

Em revisão do PPAG, governo destaca 
medidas de prevenção e combate ao crime

Ricardo Barbosa

Comissão de Segurança Pública foi uma das que realizaram audiência de revisão do PPAG

nais para a Copa do Mundo e 
a manutenção do Disque-De-
núncia Unificado e do Sistema 
Integrado de Corregedorias.

Outros gestores apre-
sentaram ações relacionadas 
ao PPAG.

Os deputados expuse-
ram suas preocupações acer-
ca dos programas da área 
de segurança. O deputado 
Durval Ângelo (PT) disse que 
a execução orçamentária nos 
projetos voltados para a po-
pulação mais vulnerável é 
baixa. O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) afirmou que 
sua maior preocupação passa 
pela questão da prevenção à 
criminalidade, mas destacou, 
também, a importância da 
recomposição de efetivo poli-
cial, entre outras coisas.

A deputada Maria Tereza 
Lara (PT) e o deputado João 
Leite (PSDB) chamaram a 
atenção para o trabalho com 
o adolescente infrator e pe-
diram medidas para evitar o 
tráfico de pessoas em even-
tos internacionais, como a 
Copa do Mundo. 

Entre as propostas de 
emenda ao PPAG, apresenta-
das pela sociedade, destacam-
-se as que pedem a criação de 
uma delegacia de proteção ra-
cial e o melhor aparelhamen-
to do Instituto Médico Legal 
(IML) para análise de casos de 
violência sexual. 
Continua na página 3

das forças de segurança com 
qualidade, que proporcione 
avanço na prevenção e com-
bate à criminalidade violenta. 

“Nosso objetivo é gerar 
a sensação subjetiva de segu-
rança nas pessoas. Para tanto, 
estamos desenvolvendo uma 
série de ações nos setores de 
inteligência, proteção e com-
partilhamento de dados, além 
de aquisição de material e ca-
pacitação de servidores”, disse 
Malard. Entre as ações previs-
tas para 2014, o subsecretário 
destacou os planos operacio-

do PPAG como finalidade. Na 
audiência, a comissão tam-
bém recebeu propostas de 
mudança em ações do plano, 
apresentadas por represen-
tantes da sociedade.

De acordo com Malard, 
Minas Gerais é o segundo 
estado da Federação que 
mais investe em segurança 
pública, tanto em recursos 
humanos quanto materiais. 
Ele destacou que uma das 
principais preocupações do 
Governo do Estado é implan-
tar um modelo de integração 

O subsecretário de Pro-
moção da Qualidade e Inte-
gração da Secretaria de Es-
tado de Defesa Social, Daniel 
de Oliveira Malard, e outros 
gestores do Governo do Es-
tado apresentaram ontem as 
metas da área, em audiência 
pública de revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2012-2015 pa-
ra o exercício de 2014. A reu-
nião, realizada na manhã de 
ontem pela Comissão de Se-
gurança Pública, foi uma das 
quatro que tiveram a revisão 
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Presidente diz que concentração de
recursos na União afeta as prefeituras

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Dinis Pinheiro (PP), criticou 
ontem o tratamento dado pelo 
Governo Federal às prefeituras. 
Ele participou da abertura do 
Fórum Técnico dos Municípios 
Mineiros. O evento, realizado 
pela Associação Mineira de 
Municípios (AMM) no Dayrell 
Hotel, em Belo Horizonte, vai 
até o dia 7 de novembro.

“O líder municipal, que 
tem responsabilidade de dar 
respostas rápidas e eficien-
tes ao cidadão, se depara 
com dificuldades enormes de 
atender as demandas do mu-
nicípio”, afirmou Dinis Pinhei-
ro, que também defendeu a 

revisão do pacto federativo. 
O objetivo é evitar a concen-
tração de recursos na União.

O governador Antonio 
Anastasia, que também par-
ticipou do evento, disse que a 
descentralização de recursos 
e de poder, atualmente, é um 
clamor dos municípios e dos 
estados.

“Assistimos a uma des-
figuração do quadro fede-
rativo, com os municípios se 
tornando meros executores 
de políticas públicas federais, 
sem espaço para adequá-las 
às realidades locais”, afirmou 
o presidente da AMM e pre-
feito de Barbacena, Antônio 
Carlos Andrada. 

Marcelo Metzker

Comissão aprova cronograma de atividades
com convidados sobre as-
suntos como a organização 
política do Parlamento do 
Mercosul e questões relativas 
a economia, pesquisa e turis-
mo, entre outras coisas.

iniciativas de intercâmbio 
entre o Legislativo mineiro e 
as demais representações de-
mocráticas do Cone Sul.

O cronograma aprovado 
propõe estudos e audiências 

A comissão, criada pela 
Assembleia Legislativa em 
2011, tem como objetivos 
acompanhar o processo de 
consolidação do Parlamento 
do Mercosul e desenvolver 

A Comissão Extraordiná-
ria de Integração ao Parla-
mento do Mercosul aprovou 
ontem o cronograma de ati-
vidades para o fim deste ano 
e para 2014.

COMISSÕES

CULTURA

ALMG discute parceria com Correios
Ricardo Barbosa

rio de morte de Aleijadinho e o 
lançamento da revista Barroco, 
criada pelo poeta Affonso Ávila, 
falecido em 2012. 

O Dia do Barroco Mineiro 
foi instituído pela Lei 20.470, de 
2012, oriunda de projeto de lei 
do presidente Dinis Pinheiro.

vai planejar as atividades do 
Dia do Barroco, que será come-
morado pela primeira vez em 
18 de novembro deste ano, às 
20 horas, no Plenário. Na oca-
sião, haverá a posse da comis-
são curadora responsável pelas 
comemorações do bicentená-

Barroco Mineiro, os deputa-
dos Elismar Prado (PT) e Alen-
car da Silveira Jr. (PDT); e pela 
gerente-geral de Relações Pú-
blicas da Assembleia, Luísa de 
Marilac Luna, e o assessor da 
Presidência da Casa, Marco 
Aurélio Loureiro, que auxiliam 
a comissão. Outros parlamen-
tares estiveram presentes.

“Recebemos com alegria 
o convite para ajudar na edi-
ção do livro. Está em fase de 
avaliação técnica nos Cor-
reios o aporte de aproxima-
damente R$ 200 mil para o 
projeto. O certo é que estare-
mos juntos nessa comemora-
ção especial”, disse Oliveira.

O presidente da comissão 
gestora, deputado Elismar Pra-
do (PT), afirmou que o grupo 

A Assembleia Legislativa 
e a Secretaria de Estado de 
Cultura terão os Correios co-
mo parceiros na edição de um 
livro fotográfico em homena-
gem ao Aleijadinho, a ser edi-
tado no ano que vem, bicen-
tenário da morte do principal 
artista do Barroco mineiro. A 
parceria foi confirmada em 
reunião entre parlamentares 
e o presidente dos Correios, 
Wagner Pinheiro de Oliveira, 
ontem, no Salão Oficial.

O presidente da estatal foi 
recebido pelo presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pinhei-
ro (PP); pelo deputado Durval 
Ângelo (PT); pelos membros 
designados pela Assembleia 
para a comissão gestora dos 
trabalhos relativos ao Dia do 
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Parlamentares analisam programas do 
PPAG sobre o desenvolvimento do Estado

Plano Plurianual pela Assem-
bleia, mais de mil emendas 
populares foram incorpora-
das ao PPAG e ao orçamento.

O deputado André Quin-
tão (PT) lembrou que, desde 
2003, quando começaram 
as audiências de revisão do 

Comércio e Cooperativismo 
e de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. 

Durante a fase de deba-
tes, o representante do Mo-
vimento Nacional dos Cata-
dores, Gilberto Chagas, ques-
tionou a redução dos valores 
previstos para o programa 
Bolsa-Reciclagem, de R$ 3 mi-
lhões para R$ 1,5 milhão, em 
2014. O Bolsa-Reciclagem é 
um incentivo financeiro ofe-
recido a catadores de material 
reciclável. O deputado Célio 
Moreira (PSDB) afirmou que 
vai apresentar uma proposta 
de emenda ao orçamento de 
2014 determinando um acrés-
cimo de R$ 2,5 milhões na 
verba destinada ao programa. 

Continuação da capa
Em outra reunião de re-

visão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2012-2015 para o exercício 
de 2014, na manhã de ontem, 
gestores do governo apresen-
taram metas relacionadas ao 
desenvolvimento do Estado. 
Entre elas, estão a amplia-
ção do número de voos in-
ternacionais no Aeroporto 
Tancredo Neves, em Confins, 
a expansão da oferta de gás 
natural e a implantação do 
tratamento de resíduos só-
lidos em mais 40 municípios 
mineiros. A audiência sobre 
o assunto foi realizada pelas 
Comissões de Minas e Ener-
gia, de Turismo, Indústria, 

Desenvolvimento foi tema de audiência sobre PPAG, pela manhã

Alair Vieira

Educação e Copa são temas da revisão

des em razão das limitações 
de recursos. 

A reunião teve as parti-
cipações da deputada Maria 
Tereza Lara (PT) e do deputa-
do André Quintão (PT).
Audiências – A revisão do 
PPAG começou com reuniões  
em quatro cidades do inte-
rior (Araçuaí, Uberlândia, 
Ubá e Paraguaçu). Em segui-
da, as comissões permanen-
tes deram início a uma série 
de audiências na Capital. 
A primeira foi da Comissão 
de Administração Pública, na 
segunda-feira (4). O processo 
de revisão termina hoje, com 
mais cinco audiências.

taram que falta integração 
entre as políticas públicas nas 
diferentes esferas de gover-
no e isso dificulta as ações e  
os investimentos. A audiência 
teve a participação da Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social.

“Os governos deveriam 
estar mais integrados, há 
mais disputas do que co-
laborações. Deveria haver 
uma verdadeira concepção 
de Estado”, disse o deputado 
Adelmo Carneiro Leão (PT). 
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) lembrou que os admi-
nistradores públicos também 
enfrentam muitas dificulda-

Belo Horizonte para receber 
eventos de grande porte. “O 
fato é que o Brasil tem um 
potencial turístico absurdo 
e um volume ridículo de vi-
sitantes, que encontram aqui 
uma estrutura receptiva ver-
gonhosa”, afirmou.

A deputada Luzia Ferreira 
(PPS) também questionou se 
o País deveria mesmo ter-se  
candidatado a promover a 
Copa, mas considerou que 
Minas Gerais se preparou 
bem para o evento.
Integração – Em reunião da 
Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia sobre o 
PPAG, os participantes apon-

À tarde, as comissões 
realizaram mais duas audi-
ências destinadas à revisão 
do PPAG. Os projetos relati-
vos à preparação do Estado 
para a Copa do Mundo de 
2014 foram tema central de 
reunião da Comissão de As-
suntos Municipais e Regio-
nalização, com a participação 
das Comissões de Turismo e 
de Esporte. O gerente do Pro-
grama Copa do Mundo 2014, 
Mário Queiroz Guimarães 
Neto, detalhou as ações.

O deputado Paulo Lamac 
(PT) manifestou preocupa-
ção com problemas de in-
fraestrutura do Estado e de 

Comissões de Educação (à esquerda) e de Assuntos Municipais deram sequência à revisão do Plano Plurianual, à tarde

Pollyanna MaliniakRaíla Melo
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Segundo entidade, 65% das empresas de 
alimentação fora do lar são informais

histórico-cultural. Os debates 
são realizados em parceria 
com o programa Minas Cria-
tiva, da Secretaria de Estado 
de Turismo. 

Na reunião de ontem, fo-
ram apresentados exemplos 
de projetos na área. O diretor 
do Museu dos Quilombos e 
Favelas Urbanos e coordena-
dor do projeto Gastronomia 
no Morro, padre Mauro Luiz 
Silva, falou sobre a iniciativa. 
Em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Turismo, o 
Gastronomia no Morro busca 
valorizar a culinária do Aglo-
merado Santa Lúcia como um 
aspecto da cultura regional. 

outro levantamento, da Abra-
sel, essas empresas geram 
630 mil empregos diretos no 
Estado, sendo mais de 112 
mil na Capital.

O presidente da comis-
são, deputado Gustavo Per-
rella (SDD), disse que vai so-
licitar um levantamento dos 
projetos relativos à área de 
gastronomia, para sistemati-
zá-los e colocá-los em debate 
com representantes do setor.

A comissão tem realizado 
uma série de audiências para 
debater a chamada “econo-
mia criativa”, que envolve 
setores como moda, gastro-
nomia, artes e patrimônio 

dústria, Comércio e Coopera-
tivismo destinada a debater 
a gastronomia, a economia 
criativa e seus impactos no 
setor turístico. 

O diretor da Abrasel-MG 
fez um apelo aos parlamen-
tares no sentido de que esses 
projetos sejam debatidos com 
representantes do setor, de for-
ma a minimizar os impactos.

Ele apresentou dados 
referentes a pesquisa do 
Instituto IPC Maps em 2013, 
segundo a qual mais de 105 
mil empresas em Minas Ge-
rais e mais de 18 mil em Belo 
Horizonte atuam no setor de 
gastronomia. De acordo com 

A informalidade no seg-
mento da alimentação fora 
do lar chega a 65% das em-
presas, e as causas disso são 
o excesso de leis, a alta carga 
tributária e a folha de paga-
mento onerosa. A avaliação 
é do diretor-executivo da 
Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes em Minas 
Gerais (Abrasel-MG), Lucas 
Pêgo. Ele deu como exemplo 
o fato de que tramitam atu-
almente na Assembleia Legis-
lativa 38 projetos de lei que 
provocam impacto direto no 
segmento. Pêgo participou 
ontem de audiência pública 
da Comissão de Turismo, In-

Jornalista relata horror de hospício
Pollyanna Maliniak

Comissão de Direitos Humanos discutiu barbárie no hospício de Barbacena

lias puderam conhecer os des-
tinos de parentes internados e 
buscam reparação judicial. Por 
esse trabalho, a jornalista rece-
beu o Prêmio Esso, em 2012.

“Pela primeira vez se deu 
voz às vítimas dessa tragédia, 
que escondia o negócio da 
venda de cadáveres e ossos. 
E não pensem que a ‘indús-
tria da loucura’ está extinta 
no País”, alertou o deputado 
Durval Ângelo.

1969 e 1980, os dirigentes 
do hospício venderam 1.853 
corpos para 17 faculdades de 
medicina do Brasil, inclusive 
da UFMG. Em valores atuali-
zados, o comércio macabro 
teria rendido R$ 500 mil.

Um dos efeitos das repor-
tagens publicadas na Tribuna 
de Minas foi o reconhecimento 
oficial, pelo Governo de Minas, 
da culpa pelas mortes na Colô-
nia. Com isso, dezenas de famí-

de 70% deles chegavam sem 
qualquer transtorno mental. 
Eram, conforme definiu, “pes-
soas indesejáveis” à moralista 
sociedade da época: alcoó-
latras, homossexuais, prosti-
tutas, meninas engravidadas 
pelos patrões e mulheres que 
perderam a virgindade antes 
do casamento, entre outros. 

O livro também mostra 
que a suposta “loucura” era 
um negócio lucrativo. Entre 

As barbáries praticadas 
nas décadas de 1960 e 1970 
no maior hospício do Brasil, 
em Barbacena, foram o tema 
de audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos 
na noite de segunda-feira (4), 
no auditório do Instituto San-
to Tomás de Aquino, em Belo 
Horizonte. Na reunião, reque-
rida pelo deputado Durval 
Ângelo (PT), foi lançado o livro 
Holocausto Brasileiro – Geno-
cídio: 60 mil Mortos no Maior 
Hospício do Brasil (Editora Ge-
ração), da jornalista Daniela 
Fernandes José Arbex.

A jornalista explicou que 
o livro é baseado na série de 
reportagens que ela produziu 
em 2011 para o jornal Tribuna 
de Minas, de Juiz de Fora. As 
matérias mostram as condi-
ções em que viveram – e mor-
reram – milhares de brasileiros 
internados na Colônia, como 
era conhecido o hospício, 
construído para abrigar 300 
pessoas, mas que chegou a ter 
cerca de 5 mil pacientes.

O título “Holocausto”, que 
remete aos campos de con-
centração nazistas da 2ª Guer-
ra Mundial, não é um exagero. 
Segundo a jornalista, assim co-
mo os judeus na Alemanha, os 
pacientes eram levados à Co-
lônia em trens de carga. Cerca 
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Dois projetos da reforma administrativa
têm parecer pela constitucionalidade

Comissão de veto elege presidente e vice

Secretaria de Estado da Cul-
tura, a partir da incorporação 
da Fundação Rede Minas. O 
relator, deputado Duílio de 
Castro (PMN), opinou pela 
aprovação na forma original.

Outra proposição a rece-
ber parecer pela constitucio-
nalidade foi o PL 4.427/13, do 
governador, que dispõe sobre 
as atribuições, a composição e 
a organização do Conselho Es-
tadual de Saúde. O relator, de-
putado Luiz Henrique (PSDB), 
apresentou o substitutivo nº 1.

tutivo nº 1 para fazer adequa-
ções técnicas. 

Os dois projetos seguem 
para análise de 1º turno nas 
Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.
Comunicação – A CCJ também 
deu parecer pela constitucio-
nalidade ao PL 4.506/13, do 
deputado Celinho do Sinttro- 
cel (PCdoB), que autoriza 
o Poder Executivo a criar a 
Empresa Mineira de Comu-
nicação (EMC), vinculada à 

da Fundação Centro Tecnoló-
gico de Minas Gerais (Cetec) 
pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas (IGA). Ambos rece-
beram substitutivos.

O PL 4.442/13 teve co-
mo relator o deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), que 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1. O 
objetivo é adequar o texto à 
técnica legislativa. O relator 
do PL 4.443/13 foi o deputa-
do Sebastião Costa (PPS), que 
também apresentou o substi-

Dois projetos de lei que 
tratam da reforma administra-
tiva que o Governo do Estado 
pretende fazer tiveram ontem 
pareceres pela constituciona-
lidade aprovados pela Comis-
são de Constituição e Justiça. 
São o PL 4.442/13, que extin-
gue a Administração de Está-
dios do Estado de Minas Ge-
rais (Ademg) e transfere suas 
competências para a Secreta-
ria de Estado de Esportes e da 
Juventude, e o PL 4.443/13, 
que determina a incorporação 

tar a pauta, ou seja, impede 
que outras proposições sejam 
votadas. A rejeição só ocorrerá 
pelo desejo da maioria absoluta 
dos deputados, o que, na atual 
composição, significa 39 votos.

de 20 dias para emitir o pare-
cer, que será encaminhado ao 
Plenário. Até 21 de novembro, 
o veto é colocado em votação 
aberta e em turno único. Após 
essa data, ele passa a sobres-

e de proteção à biodiversida-
de no Estado. Ele também se-
rá o relator. A vice-presidência 
ficou com o deputado Rômulo 
Veneroso (PV). 

A comissão tem o prazo 

O deputado Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB) foi eleito 
ontem presidente da Comis-
são do Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 21.845, a qual dis-
põe sobre as políticas florestal 

Tratamento de dependentes gera debate
Guilherme Dardanhan

Comissão de Prevenção e Combate ao Crack fez reunião em Ouro Fino

legacia de Ouro Fino, Waldir 
Jorge Pelarico Júnior, defende-
ram mudanças na legislação, 
para que o usuário possa ser 
punido. Segundo eles, a sen-
sação de impunidade estimula 
os jovens a usar drogas.

O prefeito de Ouro Fino, 
Maurício Lemes de Carvalho, 
pediu a ampliação do Centro 
de Atendimento Psicossocial.

ca, mas pela existência ou não 
de vagas. “Hoje, as famílias 
com recursos conseguem tra-
tamento, mas a maior parte 
da sociedade, sem recursos, 
não tem acesso a uma política 
eficiente”, disse o promotor.

Tanto ele quanto o chefe 
do Departamento de Polícia 
Civil de Pouso Alegre, João 
Eusébio Cruz, e o chefe da De-

em Ouro Fino, serão apresen-
tadas na Assembleia. 

O promotor de justiça 
de Ouro Fino Mário Corrêa 
da Silva Filho defendeu mu-
danças no tratamento dos 
dependentes. Segundo ele, o 
tratamento é realizado em lo-
cais inadequados. Além disso, 
a internação é determinada 
não por uma avaliação médi-

Participantes de audiên-
cia pública defenderam on-
tem mudanças na abordagem 
e no tratamento dos depen-
dentes químicos. A reunião foi 
realizada em Ouro Fino, no Sul 
de Minas, pela Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas.

O presidente da comis-
são, deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB), disse que a 
construção de políticas públi-
cas eficientes contra as dro-
gas está vinculada a três as-
pectos: prevenção, combate 
e reinserção. O parlamentar 
também destacou que, além 
de ser considerado crime, o 
uso de drogas deve ser trata-
do como problema de saúde. 

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que requereu 
a reunião, disse que é neces-
sário construir novas políticas 
públicas sobre o assunto, em 
conjunto com a sociedade. 
Ele informou que as deman-
das apresentadas durante a 
audiência, de aumento do 
efetivo militar e de instalação 
de um centro socioeducativo 
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Saúde 1 
O deputado Carlos Mosconi 
(PSDB) falou sobre o Projeto 
de Lei Federal de Iniciativa 
Popular 321/13, que dispõe 
sobre a aplicação de 10% 
da receita corrente bruta da 
União na área de saúde. Se-
gundo ele, o Congresso Na-
cional deve-se esforçar para 
que o projeto seja votado ain-
da neste ano, pois dificilmen-

te será apreciado em 2014, 
ano eleitoral. Ele também 
criticou o Governo Federal 
por falta de planejamento. De 
acordo com Mosconi, o go-
verno renegociou a dívida dos 
hospitais filantrópicos, mas 
não solucionou o problema 
de financiamento da área. O 
deputado criticou, ainda, a in-
coerência do Governo Fede-
ral, que deixa de fora do exa-

me Revalida os profissionais 
que participam do programa 
Mais Médicos. Em apartes, 
o deputado Duarte Bechir 
(PSD) disse que o governo 
da presidente Dilma Rousseff 
não apoia os municípios com 
recursos para a saúde. Já o 
deputado João Leite (PSDB) 
criticou a presidente por de-
fender a entrada de mais mé-
dicos cubanos no País.

Saúde 2 
O deputado Pompilio Cana-
vez (PT) afirmou que o Go-
verno do Estado tem respon-
sabilidade de investir na área 
de saúde. De acordo com ele, 
Minas aplica no setor me-
nos de 12% do orçamento, o 
que contraria a Constituição. 
O deputado falou também 
sobre o programa Mais Mé-
dicos, do Governo Federal, 

que, segundo ele, foi ampla-
mente aprovado pela popu-
lação brasileira. Ele disse que 
a presidente Dilma Rousseff 
agiu corretamente ao prio-
rizar os médicos brasileiros 
em relação à contratação de 
estrangeiros. Outro assunto 
abordado pelo parlamen-
tar foi a situação do Lago de 
Furnas, que está com baixos 
níveis de água. Ele enfatizou 

que os prejuízos à agricultu-
ra, à pesca e a outras ativida-
des é enorme. Em apartes, 
o deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) afirmou que 
50% dos médicos do País não 
atendem pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) devido às 
condições de trabalho. Já o 
deputado Elismar Prado (PT) 
destacou o apoio popular ao 
Mais Médicos.

Educação
O Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) foi tema do pro-
nunciamento do deputado 
Duílio de Castro (PMN). 
Segundo ele, o plano pode 
acarretar o fechamento das 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes). O 
parlamentar afirmou que isso 
faz com que os alunos com 
necessidades especiais sejam 

atendidos nas escolas con-
vencionais, as quais, segundo 
ele, não estão preparadas pa-
ra receber esses estudantes. 
Duílio de Castro defendeu 
que o Governo Federal invista 
na modernização dessas as-
sociações, transformando-as  
em escolas inclusivas. O de-
putado também destacou 
evento de apoio às Apaes, 
em Sete Lagoas, no sábado 

(9), com a participação da 
Assembleia Legislativa. Duílio 
de Castro ressaltou que deve 
haver uma reestruturação em 
toda a área de educação pa-
ra que os professores sejam 
mais valorizados. Em aparte, 
o deputado Bosco (PTdoB) 
enfatizou que o Senado, on-
de o PNE tramita, deve ficar 
atento para não cometer 
uma injustiça.

Previdência
O deputado Rogério Correia 
(PT) discursou sobre o que 
ele classificou como um gol-
pe da base parlamentar go-
vernista contra os servidores 
públicos. Segundo o deputa-
do, na semana passada, foi 
aprovada uma emenda na 
ALMG que elimina a obriga-
ção de plebiscito entre os 
servidores para a extinção 

do Fundo de Previdência do 
Estado (Funpemg). Ele acres-
centou que, em seguida, o 
governo encaminhou para a 
Assembleia projeto para aca-
bar com esse fundo. Segundo 
o deputado, o objetivo é pri-
vatizar a previdência pública, 
o que prejudicaria a aposen-
tadoria dos servidores. Além 
disso, Rogério Correia de-
monstrou preocupação com 

a transferência de recursos 
do Funpemg para o Funfip, 
outro fundo previdenciário, 
apontado por ele como defi-
citário. O deputado também 
disse que Minas é o segundo 
Estado mais endividado do 
País. Em aparte, o deputado 
Sávio Souza Cruz (PMDB) res-
saltou que a situação é muito 
grave e que está sendo rou-
bado o futuro do servidor.
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Reunião Ordinária (14 horas)
PREs 4.458, 4.487 e 4.521/13

Da FFO. Ratificam convênios celebrados no âmbito do Conselho Na-
cional de Política Fazendária. Votação em turno único

PL 4.107/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Presidente Ole-
gário. Votação em 2º turno

PL 3.813/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Luz. Votação em 
1º turno

PL 3.814/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pitangui. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.816/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Uberlândia. 
Votação em 1º turno

PL 3.817/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Quartel Geral. 
Votação em 1º turno

PL 3.818/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pitangui. Vota-
ção em 1º turno

PL 3.819/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Guarani. Votação 
em 1º turno

PL 4.189/13
Do governador. Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. Votação 
em 1º turno

PEC 31/12
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros. Acrescenta o art. 244-A 
à Constituição, para tornar dever do Estado a execução de ações de 
mobilidade urbana. Discussão em 2º turno

PL 4.352/13
Do governador. Autoriza a abertura de crédito suplementar em favor 
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Discussão 
em turno único

PL 615/11
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Estabelece diretrizes para a política 
estadual de petróleo e gás natural. Discussão em 2º turno

PL 690/11
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a criação do Selo Verde de 
controle e redução do esgotamento sanitário. Discussão em 2º turno

PL 732/11
Do deputado Antônio Carlos Arantes. Institui o Sistema Estadual para 
Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais. Discussão em 
2º turno

PL 2.176/11
Do deputado Leonardo Moreira. Disciplina a venda eletrônica de 
produtos e serviços por meio de sites de compra coletiva. Discussão 
em 2º turno

PL 2.504/11
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a comercialização e distri-
buição de canudos plásticos. Discussão em 2º turno

PL 2.580/11
Do deputado Pompilio Canavez. Institui políticas públicas de equidade 
de gênero. Discussão em 2º turno

PL 3.704/13
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a afixação de cartazes nas 
casas lotéricas sobre a proibição da venda de bilhetes a crianças e 
adolescentes. Discussão em 2º turno

PL 3.977/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Carmo do Rio 
Claro. Discussão em 2º turno

PL 3.978/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Paineiras. Dis-
cussão em 2º turno

PL 4.037/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Juiz de Fora. 
Discussão em 2º turno

PL 4.038/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Contagem. 
Discussão em 2º turno

PLENÁRIO

Projetos alteram previdência do servidor

Plenário recebeu três proposições sobre o tema

Willian Dias

servidores, que continuarão 
no Regime Próprio de Previ-
dência Social.

Outra mensagem enca-
minha o PLC 54/13, que alte-
ra a Lei Complementar 64, de 
2002. A matéria propõe a ex-
tinção do Fundo de Previdên-
cia do Estado (Funpemg) e a 
transferência de seus recur-
sos para o Fundo Financeiro 
de Previdência (Funfip).

A terceira mensagem traz 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 62/13, com o 
objetivo de alterar o parágrafo 
5º do artigo 14 da Constitui-
ção Estadual e possibilitar que 
o Estado crie fundação de di-
reito privado para administrar 
plano de benefícios do regime 
de previdência complemen-
tar, como a Prevcom, que se 
pretende instituir.

de previdência complementar 
na forma de fundação.

Segundo justificativa do 
governador, a finalidade é 
reestruturar e modernizar o 
regime previdenciário dos 
servidores públicos, diante 
de reformas implantadas no 
âmbito federal. A mensagem 
informa que o Estado deve-
rá recolher a mesma alíquo-
ta que o servidor, limitada a 
7,5%. Para administrar o novo 
regime, propõe-se a criação 
da Fundação de Previdência 
Complementar (Prevcom), 
entidade fechada, de nature-
za pública e com personalida-
de jurídica de direito privado.

Ainda de acordo com a 
justificativa do governador, 
a instituição da previdência 
complementar não represen-
tará mudança para os atuais 

las é o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 53/13, que 
institui regime de previdência 
complementar, fixa o limite 
máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões e 
autoriza a criação de entidade 

O Plenário recebeu on-
tem, na Reunião Ordinária, 
três mensagens do governa-
dor por meio das quais ele en-
caminha proposições relativas 
à previdência dos servidores 
públicos do Estado. Uma de-
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Tv ASSEMbLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Infecção hospitalar
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Estado de Direito
 2h30 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 5h Curso de Vereadores – Acompanhamento e fiscalização de 

políticas públicas, com Alexandre Bossi
 6h TV Escola: História Política de Minas – Teleaula 3 (Riquezas de 

Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Repórter Assembleia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Trabalho temporário
 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 
 12h Memória e Poder – Político Carlos Eloy 
 13h Mundo Político

 13h30 TV Escola: História Política de Minas – Teleaula 3 (Riquezas de 
Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia)

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Panorama – Trabalho temporário
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 19h55 Trabalho de Base
 20h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre Bahia
 21h Assembleia Debate (inédito) – Indústria mineira
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

      •  programação sujeita a alterações

ACONTECE HOJE
8h30 às 17 horas

• Agenda com os Municípios: Construindo Planos Municipais de Mobilida-
de Urbana (Montes Claros)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de con-

vidados, a situação dos moradores do conjunto Esplêndido, no bairro Jar-
dim Vitória, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Durval Ângelo

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Emílio Vasconce-
los Costa, de Sete Lagoas

9h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 3.792/13 (1º turno), do deputado Leonardo Moreira, que 
obriga os estabelecimentos destinados à formação de bombeiros civis a 
obter habilitação do Corpo de Bombeiros

9h30
• Comissões de Cultura, de Turismo e de Esporte (Salão Nobre) – debater, 

com a presença de convidados, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 
para o exercício 2014, no âmbito da Rede Identidade Mineira. Requeri-
mento: deputados Elismar Prado, Gustavo Perrella e Marques Abreu

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 
a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2014, no âmbito 
da Rede de Atenção à Saúde. Requerimento: deputado Carlos Mosconi

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a destinação de casarão da Fhemig situado na Rua Ma-
naus, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado André Quintão

10 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• CPI da Telefonia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissões de Meio Ambiente e de Política Agropecuária (Plenarinho III) 

– debater, com a presença de convidados, a situação do programa Bolsa 
Verde. Requerimento: deputados Célio Moreira, Fabiano Tolentino, Gus-
tavo Perrella e Rômulo Veneroso

10h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 1.651/11 (2º turno), do deputado Luiz Henrique, que reconhece o 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como órgão consultivo 
oficial do Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre 13 proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 4.189/13 (2º turno), do governador, que cria o Fundo 
Estadual dos Direitos do Idoso

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Universitário do Planalto 
de Araxá

14h15
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 21.845 (Plenarinho II) – dis-

cutir e votar parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 21.845/13 
(turno único), do governador, a qual dispõe sobre as políticas florestal e 
de proteção à biodiversidade no Estado

14h30
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de 

convidados, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 
2014. Requerimento: deputado Duarte Bechir

• Comissão do Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 
a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2014. Reque-
rimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 
comissão

• Comissão de Política Agropecuária (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 
2014, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Rural e do programa Culti-
var, Nutrir e Educar. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições da comissão

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
16 horas

• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar proposições da 
comissão

PL 4.039/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Palma. Discussão 
em 2º turno

PL 4.108/13
Do governador. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Conceição da 
Aparecida. Discussão em 2º turno

PL 1.066/11
Do deputado Dinis Pinheiro. Institui o Estatuto de Museus. Discussão 
em 1º turno

PL 3.365/12
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Executivo a doar imóvel a Pieda-
de de Ponte Nova. Discussão em 1º turno
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