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Proposta de reforma administrativa 
do Estado é recebida em Plenário

Willian Dias

A proposta do governador, encaminhada ontem ao Plenário, está contida em 20 proposições

Diversas entidades serão extintas
ladoria-Geral do Estado.

Também deixa de existir 
a Secretaria Geral da Gover-
nadoria. As atribuições dessa 
pasta serão realizadas pelo 
Gabinete do Governador, 
pela Secretaria de Estado de 
Governo (Segov) e pelo Gabi-
nete Militar do Governador. A 
Rede Minas de Televisão e a 
Rádio Inconfidência passarão 
a formar a Empresa Minei-
ra de Comunicação (EMC). 
A Imprensa Oficial de Minas 
Gerais será transformada em 
uma subsecretaria da Secre-
taria de Estado de Casa Civil 
e de Relações Institucionais.

O governo também pro-
põe o desmembramento da 
Secretaria de Estado de De-
fesa Social (Seds) em outras 
 duas secretarias: a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
(Sesp) e a Secretaria de Esta-
do de Administração Prisio-
nal (Seap). Um comitê, presi-
dido pelo secretário de Segu-
rança Pública, reunirá Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros e a Secretaria de 
Administração Prisional, pa-
ra coordenar as políticas de 
segurança pública. A Ouvido-
ria-Geral do Estado (OGE) se-
rá incorporada pela Contro-

dor que acompanha o projeto, 
as medidas têm por finalidade 
estabelecer um novo marco 
legal, para permitir respostas 
mais rápidas nos momentos 
de crise e garantir a proximi-
dade com o cidadão. 

A mesma mensagem ex-
plica que a reestruturação 
proposta implica a substitui-
ção da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico pela 
possibilidade de criação de 
três secretarias extraordiná-
rias, com estruturas tempo-
rárias, que atuarão em áreas 
específicas, diante de situa-
ções emergenciais. 

Em linhas gerais, a reestrutura-
ção no Executivo está concen-
trada principalmente na ad-
ministração indireta do Estado 
– autarquias, fundações e em-
presas –, mas também promo-
ve mudanças na administração 
direta. A extinção de diversas 
entidades estaduais é tema de 
projetos de leis específicos en-
caminhados separadamente.

Uma das proposições que 
embasa a reforma administra-
tiva é o PL 3.503/16, que dis-
põe sobre a estrutura orgânica 
da administração pública do 
Executivo estadual. De acordo 
com a mensagem do governa-

de Minas Gerais (BDMG), da 
Companhia Energética de Mi-
nas Gerais (Cemig), do Institu-
to de Desenvolvimento Inte-
grado de Minas Gerais (Indi) e 
da Agência de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana.

mento econômico, tendo à 
frente a Codemig, será plane-
jada e monitorada coletiva-
mente por um comitê formado 
pelas secretarias de estado de 
áreas afins e pelas presidências 
do Banco de Desenvolvimento 

Com isso, a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 
passará a ser o órgão condu-
tor da política nessa área, com 
status de secretaria. 

A política de desenvolvi-

Foram recebidas em Plenário, 
durante a Reunião Ordiná-
ria de ontem, 20 mensagens 
do governador Fernando Pi-
mentel, por meio das quais 
ele encaminhou 18 projetos 
de lei (PLs), um projeto de lei 
complementar (PLC) e uma 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC). As proposições 
dão sequência ao conjunto de 
iniciativas da reforma adminis-
trativa do Estado, iniciada com 
a descentralização do governo, 
a criação dos 17 Territórios de 
Desenvolvimento e o contin-
genciamento de R$ 2 bilhões 
no orçamento deste ano.

As mudanças propostas 
implicam a extinção de ór-
gãos e de 67 mil cargos vagos 
no Estado, resguardando-se 
aqueles de concursos homo-
logados e em andamento. 
Segundo informações da Se-
cretaria de Estado de Gover-
no (Segov), a reestruturação 
não gera descontinuidade de 
políticas públicas. 

Uma das principais mu-
danças é a extinção da Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico (Sede). 
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Minas apresenta grande potencial para 
a produção de energia solar fotovoltaica

Clarissa Barçante

Durante o debate público, especialistas apresentaram o panorama das fontes de energia renováveis no País 

Cresce número de parques eólicos no País
para a parte da manhã, o se-
cretário de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Sávio Souza 
Cruz, informou que o Gover-
no do Estado tem tomado 
providências para incentivar 
o uso de fontes de energia re-
nováveis. Como exemplo, ele 
citou a Deliberação 202, do 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), que per-
mitiu a dispensa de estudos 
de impacto ambiental em li-
cenciamentos de empreen-
dimentos de energia solar 
acima de 200 MW. Continua 
na página 3

nas Centrais Hidroelétricas 
 (ABRAPCH), Plínio Pereira. 
De acordo com o especialis-
ta, embora Minas Gerais seja 
considerado a “caixa d’água” 
do Brasil, apenas 17% des-
se potencial é aproveitado, 
o que mostra a diminuição 
da participação do setor na 
matriz elétrica nacional. O 
palestrante completou que, 
em 2010, o setor hidráuli-
co gerava 79% da produção 
energética, percentual que 
decresceu em 2014, chegan-
do aos 65%. 

Antes do encerramento 
dos debates programados 

energéticas de Minas Gerais, 
Mário Ferreira Campos Filho, 
abordou a importância da ca-
na-de-açúcar, principal fonte 
renovável do País, e do setor 
de biomassa, que respon-
de por quase 10% da matriz 
energética mineira. Confor-
me informou Campos Filho, 
em agosto de 2015, esse se-
tor representou 8% do consu-
mo nacional de eletricidade. 
Setor hidrelétrico – A aná-
lise do potencial hidráulico 
do País, o terceiro maior do 
mundo, foi realizada pelo 
fundador da Associação Bra-
sileira de Fomento às Peque-

Uma das fontes renováveis 
de destaque é a eólica, que 
atende cerca de 4% de todo 
o consumo de energia elétri-
ca no País. Segundo o diretor 
técnico da associação Brasi-
leira de Energia Eólica (Abee-
ólica), Sandro Yamamoto, em 
2015 o Brasil foi o quarto país 
que mais instalou parques 
eólicos no mundo.

Yamamoto ressaltou que 
o setor vai movimentar inves-
timentos na ordem de R$ 60 
bilhões, abastecendo 17 mi-
lhões de residências, até 2019. 

Já o presidente da Asso-
ciação das Indústrias Sucro-

recurso no País. Sauaia infor-
mou que o potencial solar 
que se tem no Brasil corres-
ponde ao dobro do existente 
em um país europeu de clima 
temperado, embora o núme-
ro de projetos nacionais no 
setor seja menor do que os 
desses países. Outros bene-
fícios seriam o baixo impacto 
ambiental da tecnologia e o 
impulso à economia, com a 
criação de empregos em um 
setor em expansão.  
Energia limpa – O presiden-
te da Associação Brasileira 
de Geração de Energia Limpa 
(Abragel), Márcio Severi, rati-
ficou o bom desempenho de 
Minas Gerais na área, desta-
cando que o Estado concentra 
15% do potencial nacional de 
geração energética renovável, 
além de possuir uma vocação 
natural para isso, tendo em 
vista sua localização. 

Membro do Conselho Fis-
cal da Associação Brasileira de 
Geração Distribuída (ABGD), 
Gabriel Guimarães Ferreira 
abordou o potencial brasilei-
ro no setor, tendo em vista 
que, no País, há 2.632 insta-
lações desse tipo, das quais 
97% são fotovoltaicas. “Na 
China, são quase 2 milhões. 
Ainda há bastante espaço de 
crescimento”, afirmou. 

potencial energético tem sido 
aproveitado pelo Estado, que 
já se firmou como o segundo 
em número de projetos rela-
cionados à energia solar foto-
voltaica. Ele apresentou como 
vantagens do sistema fotovol-
taico sua vida útil de 25 anos e 
o fato de apresentar um retor-
no financeiro do investimento 
inicial em até oito anos.

Outra característica po-
sitiva, de acordo com o pa-
lestrante, é a distribuição do 

da região Sudeste, com des-
taque para o Norte de Minas.

As informações foram 
dadas pelo presidente execu-
tivo da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltai-
ca (Absolar), Rodrigo Lopes 
Sauaia, que participou, na ma-
nhã de ontem, do debate pú-
blico Energia de Fontes Reno-
váveis – O Novo Ciclo do Ouro 
de Minas Gerais, promovido 
pela Assembleia, no Plenário. 
De acordo com Sauaia, esse 

Uma das mais versáteis fon-
tes energéticas renováveis, a 
energia solar fotovoltaica re-
presenta, atualmente, apenas 
0,02% da geração energética 
do País, embora tenha uma 
expectativa de crescer cerca 
de 200 vezes até 2024, che-
gando aos 4%. Nesse contex-
to, Minas Gerais encontra-se 
em uma posição privilegiada 
e de referência nacional. O 
Estado conta, por exemplo, 
com a melhor irradiação solar 
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Financiamento ainda é desafio para 
a exploração de energia renovável

Sarah Torres 

Deputados defenderam a necessidade de incentivo por parte do Executivo a esses empreendimentos

Cemig aposta na geração distribuída
a melhoria das condições de 
financiamento nos bancos e a 
simplificação do processo de 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos com ener-
gias renováveis. Para o parla-
mentar, as crises econômica, 
hídrica e energética devem 
ser enfrentadas como uma 
oportunidade de crescimento. 

O deputado Bosco (PTdoB) 
destacou a importância do de-
senvolvimento do setor, “mui-
to importante para o Estado e 
o País”, conforme definiu.

ambiental, feita em uma só 
etapa. Além disso, foram es-
tabelecidas novas regras para 
municípios firmarem convê-
nio com a Semad para que 
eles possam fazer o licencia-
mento de empreendimentos 
com baixo impacto ambien-
tal, como os relacionados às 
fontes renováveis. 
Melhoria – O presidente da 
Comissão de Minas e Ener-
gia, deputado Gil Pereira (PP), 
que solicitou o evento, reafir-
mou seu compromisso com 

pequenas centrais de gera-
ção solar aumentaram muito. 
“Passamos da casa de deze-
nas, até 2014, para mais de 
600 ligações conectadas ao 
nosso sistema”, informou.

Já André Luiz Ruas, supe-
rintendente de Regularização 
Ambiental da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Semad), abordou o processo 
de outorga de licenças para 
o setor. Segundo ele, o Exe-
cutivo criou uma forma sim-
plificada de licenciamento 

Em sua exposição, Luciano 
de Souza Carvalho, gerente 
de relacionamento comercial 
da Cemig Distribuição, come-
morou o fato de a empresa 
ser a concessionária com a 
maior quantidade de usinas 
de geração distribuída liga-
das à sua rede, anualmente. 
“Já entendemos que a fonte 
fotovoltaica não é mais uma 
energia do futuro; é do pre-
sente”, ressaltou. Ele comen-
tou que as solicitações de 
acesso à rede da Cemig para 

da, Ricardo Luiz Oliveira de 
Souza ponderou, por sua vez, 
que Minas tem feito sua parte 
quanto à desoneração em be-
nefício das energias renová-
veis. “Minas Gerais concedeu 
isenção tributária para essas 
formas de energia antes mes-
mo do Conselho Nacional de 
Política Fazendária”, lembrou. 
Por outro lado, ele ressaltou 
que a energia elétrica, dentro 
da estrutura de arrecadação 
do ICMS mineiro, é considera-
da a “joia da coroa”. “São re-
ceitas com que o Estado pode 
contar”, resumiu.

ratificou que houve uma con-
centração de crédito em pro-
jetos de energia eólica, até 
2013. De um total de 51 pro-
jetos com recursos do BNB, 39 
utilizam energia eólica, 11 são 
de usinas hidrelétricas e um, 
de biomassa. Mas o dirigente 
relatou que, a partir de 2014, 
começaram a aparecer mais 
projetos utilizando energia 
fotovoltaica e que, por isso, o 
banco passou a se estruturar 
para atendê-los.

Diretor de Orientação e 
Legislação Tributária da Se-
cretaria de Estado de Fazen-

tos financiamentos para em-
presas que lidam com a ener-
gia eólica. O mesmo não acon-
tece, afirmou ela, com o setor 
fotovoltaico. “Acredito que 
temos como fazer um modelo 
de negócio para a geração dis-
tribuída, mas ainda temos al-
guns desafios”, pontuou. A ge-
rente enfatizou que o BNDES 
tem priorizado, na sua área de 
infraestrutura, projetos volta-
dos para a energia.

Ananias Pereira de Souza, 
gerente-executivo da superin-
tendência estadual do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB), 

Apesar de o número de em-
preendimentos com energia 
solar e eólica ter crescido nos 
últimos anos, os instrumentos 
de crédito e financiamento 
ainda não atendem plena-
mente ao setor. Essa foi uma 
das conclusões dos participan-
tes do painéis da tarde do de-
bate público Energia de Fontes 
Renováveis – O Novo Ciclo do 
Ouro de Minas Gerais.

Rubens Amaral de Brito, 
gerente de Canais do Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG), fez uma 
distinção entre as fontes de 
energia renováveis. Segundo 
ele, as modalidades tradicio-
nais contemplam a biomassa 
e as pequenas centrais hi-
drelétricas (PCHs), enquan-
to as novas formas seriam a 
energia fotovoltaica e a eóli-
ca. Em relação às primeiras, 
o BDMG já conta com uma 
grande carteira de projetos 
financiados. No entanto, o 
dirigente reconheceu que as 
chamadas novas fontes ainda 
representam um desafio para 
o banco. “Temos que desen-
volver modelos de negócios 
apropriados para atender a 
essas demandas”, explicou.

Ana Raquel Paiva, gerente 
da área de Infraestrutura do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), lembrou, porém, 
que o banco já aprovou mui-
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Parlamentares recebem novos dirigentes 
do Tribunal de Justiça no Salão Nobre

SOLENIDADE

Guilherme Bergamini 

A nova Mesa Diretora do TJ foi recebida por parlamentares no Salão Nobre

COMISSÕES

Comissão avaliza extinção de cartórios
de Bom Sucesso (Centro-Oes-
te); São Jerônimo dos Poções, 
da comarca de Campos Altos 
(Alto Paranaíba); São Pedro do 
Glória e Bom Jesus do Madei-
ra, da comarca de Carangola 
(Zona da Mata); Santa Efigê-
nia de Caratinga, Santa Luzia 
de Caratinga e Santo Antônio 
do Manhuaçu, na comarca de 
Caratinga (Vale do Rio Doce); 
e São José do Rio Manso, na 
comarca de Itajubá (Sul de 
Minas). 

cício da delegação no Estado 
por mais de quatro anos. Ad-
mite-se, ainda, a permuta de 
titulares de delegação da en-
trância especial somente entre 
cartórios dessa entrância.

Com somente esse acrés-
cimo, fica mantida a proposta 
do texto original de extinção 
de oito cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas com Atri-
buição Notarial dos seguintes 
distritos: Macaia, da comarca 

O novo texto, por su-
gestão do deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS), acrescenta dis-
positivo para permitir a troca 
de titulares de cartórios. De 
acordo com o substitutivo, se-
rá permitida a permuta de ti-
tulares em cartórios da mesma 
natureza, ou seja, com as mes-
mas atribuições, por ato exclu-
sivo do governador, mediante 
apresentação de requerimen-
to conjunto dos interessados e 
comprovação de efetivo exer-

A Comissão de Administra-
ção Pública aprovou ontem 
parecer favorável de 1º tur-
no ao Projeto de Lei (PL) 
3.258/16, do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG), 
que determina a extinção 
de oito cartórios com pouca 
movimentação, em distritos 
de municípios mineiros. A 
proposição foi relatada pelo 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), que apresentou o 
substitutivo nº 1. 

truído entre os dois Poderes ao 
longo do último biênio. “Para 
o Tribunal de Justiça e, conse-
quentemente, para o bem co-
mum da população, é essencial 
haver esse diálogo com os de-
putados, independentemente 
de partido político”, concluiu 
Pedro Bitencourt.

e defender o interesse públi-
co. Contamos com esta Casa, 
como parceira, nesse traba-
lho”, salientou.

O atual presidente do tri-
bunal, desembargador Pedro 
Bitencourt Marcondes, agra-
deceu a receptividade e elo-
giou o relacionamento cons-

lamentar de ampliar o já 
harmônico relacionamento 
existente entre o Judiciário 
e o Legislativo. “Essa visita é 
muito significativa para nós 
porque sinaliza o propósito 
de renovar o diálogo perma-
nente entre os dois Poderes, 
que é essencial ao Estado 
Democrático de Direito”, afir-
mou Adalclever Lopes.

O novo chefe do Judiciá-
rio agradeceu a deferência, 
confirmando a sua intenção 
de aprofundar a interlocu-
ção do tribunal com o Parla-
mento. Elogiando o trabalho 
iniciado pelo seu anteces-
sor, Herbert Carneiro desta-
cou seu propósito de seguir 
o mesmo rumo, buscando 
mais avanços para os servi-
ços prestados pela Justiça. 
“Vamos trabalhar muito para 
honrar todos os compromis-
sos, garantir a transparência 

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu, na ma-
nhã de ontem, no Salão No-
bre, representantes da nova 
Mesa Diretora do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), eleita para a biênio 
2016-2018. A comitiva tam-
bém contou com o atual pre-
sidente do Judiciário, desem-
bargador Pedro Bitencourt 
Marcondes, que entregará 
o cargo ao sucessor, desem-
bargador Herbert Carneiro, 
no dia 1º de julho. Cerca de 
60 deputados, entre os quais 
os membros da Mesa da As-
sembleia, das principais lide-
ranças e da presidência das 
comissões, também partici-
param do encontro.

O deputado Adalclever 
Lopes agradeceu a visita dos 
magistrados, externando o 
compromisso de cada par-

Combate ao vírus H1N1 motiva audiência
de Estado de Planejamento 
e Gestão e o presidente do 
 Ipsemg. O objetivo é entregar 
o resultado da audiência pú-
blica realizada para debater a 
redução da jornada de traba-
lho para 30 horas semanais e 
a revisão do plano de carreira 
dos servidores do Hospital Go-
vernador Israel Pinheiro.  

tema Controle Populacional de 
Cães e Gatos em Minas Gerais. 
No evento, serão abordados, 
entre outros assuntos, a castra-
ção e a eutanásia de animais. 
Ipsemg – A pedido dos depu-
tados Rogério Correia e Pro-
fessor Neivaldo, ambos do PT, 
a Comissão de Administração 
Pública vai visitar o secretário 

nião em Unaí para discutir a si-
tuação da oncologia no Noroes-
te de Minas, por solicitação do 
deputado Arlen Santiago (PTB).
Animais – Na Comissão Ex-
traordinária de Proteção dos 
Animais, foi aprovado requeri-
mento do deputado Noraldino 
Júnior (PSC) para a realização 
de um fórum técnico com o 

A Comissão de Saúde pretende 
debater, em audiência pública, 
as medidas profiláticas adota-
das em Minas Gerais contra a 
gripe causada pelo vírus H1N1. 
O requerimento, de autoria do 
deputado Fred Costa (PEN), foi 
aprovado ontem pela comis-
são. Os deputados querem, 
também, organizar uma reu-
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.402/16

Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado. Discussão em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

COMISSÕES

PUC Minas desenvolve projeto 
específico para a população idosa

Willian Dias

O projeto, criado há 12 anos, foi apresentada ontem à Comissão Extraordinária do Idoso

mo com a atual crise financei-
ra, o Estado precisa dedicar 
recursos aos idosos. Segundo 
o parlamentar, Minas só é o 
que é por fruto do trabalho 
da população mais velha. “Va-
mos tentar fazer a diferença e 
aprovar projetos nesse senti-
do nesta Casa”, anunciou. 

Já o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) citou 
o exemplo do município de 
Sacramento (Alto Paranaí-
ba), que criou um centro de 
repouso diário para os ido-
sos, iniciativa que está sendo 
bem-sucedida. Encerrando 
seu pronunciamento, ele 
lembrou que muitas entida-
des sociais ligadas ao idoso 
só sobrevivem graças a servi-
ços voluntários.

tos Humanos, Dilson José de 
Oliveira, tratou da implemen-
tação do Plano Mineiro de 
Atenção do Idoso e da criação 
de um conselho regional com 
essa finalidade. Ele também 
criticou os Poderes Executi-
vo e Legislativo por, no seu 
entender, organizarem com 
frequência eventos tendo as 
pessoas com mais de 60 anos 
como público-alvo, mas não 
dedicarem recursos à efeti-
vação de políticas públicas. 
“Córrego Danta, por exemplo, 
é a cidade mineira com maior 
número de idosos no Brasil e 
não tem uma delegacia com-
pletamente voltada para es-
sas pessoas”, queixou-se.

O deputado Glaycon 
Franco (PV) frisou que, mes-

são, deputado Isauro Calais 
 (PMDB), chamou atenção 
para o pequeno número de 
delegacias do idoso em Mi-
nas Gerais. “O idoso merece 
uma velhice mais digna e res-
peitada pelo poder público. 
As pessoas que lutam pelos 
direitos desse estrato da po-
pulação mereciam ser mais 
ouvidas pelo governo”, disse. 

O deputado também 
reconheceu que a comissão 
precisa fazer um “pente fino” 
nos abrigos do Estado, desco-
brir quem está abandonado e 
responsabilizar os familiares, 
uma vez que o abandono da 
pessoa idosa é crime.

O coordenador Especial 
de Políticas para o Idoso da 
Secretaria de Estado de Direi-

O Projeto PUC Mais Idade, da 
Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais, foi deba-
tido em reunião da Comissão 
Extraordinária do Idoso, rea-
lizada ontem. A iniciativa tem 
como objetivo possibilitar aos 
idosos o envelhecimento de 
forma mais ativa, estimulando 
o convívio social e o exercício 
da cidadania.

A coordenadora do proje-
to, Anna Cristina Pegoraro de 
Freitas, explicou que o pro-
grama já existe há 12 anos e 
que consiste na participação 
de idosos das comunidades 
próximas dos campi da uni-
versidade em oficinas sobre 
diversos temas, como enve-
lhecimento, sexualidade, cul-
tura, reciclagem e cidadania. 
Segundo a coordenadora, 
existe uma grande preocupa-
ção da PUC com a elevação do 
número de pessoas acima de 
60 anos na população brasi-
leira. “Queremos que elas se 
posicionem como cidadãos 
e que cobrem seus direitos. 
Todos merecemos envelhecer 
bem e com saúde”, afirmou.

A especialista também 
abordou a situação da parce-
la de idosos que necessita de 
cuidados especiais. “Muitas 
vezes, os institucionalizados 
e os que ficam acamados são 
agredidos por seus familia-
res, os mesmos que cuidam 
deles. E a responsabilidade 
por esse idoso deveria ser 
dividida com o Estado e a so-
ciedade. Falta infraestrutura 
para atendê-los. Centros de 
média e alta complexidade 
para idosos, por exemplo, 
não existem”, pontuou.
Delegacias especializadas –  
O presidente da comis-



6 • quinta-feira – Assembleia Informa 5 de maio de 2016

ACONTECE HOJE
8h30

• Participação da ALMG no Congresso Mineiro de Municípios (Belo Horizonte)
9 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Uberaba) – debater, com a 
presença de convidados, o desenvolvimento do agronegócio no Estado, 
durante a ExpoZebu 2016. Requerimento: deputados Inácio Franco, Ro-
gério Correia, Fabiano Tolentino, Nozinho, Emidinho Madeira e Antônio 
Carlos Arantes

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da faculdade Pitágoras de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 
convidados, a situação das Superintendências Regionais de Educação. 
Requerimento: deputado Douglas Melo

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório) – debater, com a presen-
ça de convidados, a participação da mulher no mercado de trabalho, em 
especial das mulheres negras. Requerimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Assuntos Municipais (Itutinga) – debater, com a presença 
de convidados, as melhorias na BR-265. Requerimento: deputado Dalmo 
Ribeiro Silva

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – debater, com a 

presença de convidados, a possibilidade de aumento da tarifa de água 
no Estado. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

2.917/15 (turno único), do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui 
o dia 3 de outubro como o Marco da Renovação da Primeira República 
Brasileira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Famig, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

PL 2.046/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.049/15
Do Deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que es-
pecifica. Discussão em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-
fica a doá-lo à Uemg. Discussão em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destina-

ção dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Discus-
são em 1º turno

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóveis ao município de Itaúna. Discussão em 1º turno

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência e 
Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Discussão 
em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da 
destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. 
Discussão em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Discussão em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Cotas de mulheres na política, com 

Polianna Pereira e Maria Edna Fagundes
 1h Panorama – Demandas do movimento de travestis e transexuais 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (5/4) –  

A atual política sobre álcool e drogas
 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 

acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 9 (O fim da 

Monarquia e o projeto de Nação Republicana)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Memória e Poder (Clélia Lara Barcellos) 
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Crise política e internet 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Transporte público na RMBH
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 9 (O fim da 
Monarquia e o projeto de Nação Republicana)

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

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

Memória e Poder (Clélia Lara Barcellos)  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Crise política e internet 
 20h Via Justiça – Direito empresarial e a crise 
 20h30 Horário Político
 20h40 Comissão de Esporte – A criação de um cadastro de bicicletas 

com o objetivo de auxiliar a recuperação em caso de furto
 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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