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Financiamento do setor é prioridade
representantes da sociedade 
eleitos em suas regiões para 
participar da etapa final do 
fórum.  

O diretor de teatro Julia-
no Mendes, que atua em Ou-
ro Preto (Central), também 
ressaltou a importância dos 
desdobramentos do traba-
lho. “Estamos nos propon-
do a uma tarefa cansativa e 
grande demais, que, a meu 
ver, tem como ganho maior 
formar gestores civis das po-
líticas públicas”, refletiu.

Participação – “Esse tem si-
do um trabalho grande, que 
gera expectativa e um grande 
investimento de todos. Vie-
mos de longe e esperamos 
que as propostas aprovadas 
andem internamente”, ar-
gumentou Telma Valéria de 
Resende, técnica da área ad-
ministrativa da Universidade 
Federal de São João del-Rei 
(região Central), em relação 
à tramitação, na ALMG, do 
projeto que contém o plano. 
Ela está entre as dezenas de 

aprovou, ainda, o estímulo à 
criação de cursos para forma-
ção de mão de obra na área 
cultural, em especial na res-
tauração de bens móveis. 

A interiorização também 
foi uma diretriz forte no gru-
po que debateu a garantia 
de direitos culturais. Entre 
as propostas aprovadas está 
a regionalização da atuação 
dos órgãos e das entidades 
culturais, com a definição de 
percentuais mínimos de in-
vestimento em cada região. 

Entre as centenas de propos-
tas discutidas na Assembleia, 
Rubem Reis destaca a que 
propõe ampliar os recursos do 
orçamento do Estado para o 
Sistema Estadual de Cultura. A 
diretriz, aprovada nos grupos 
de discussão que se reuniram 
ontem, orienta que a fatia da 
cultura no orçamento de Mi-
nas passe de 0,5% para 1,5% 
até o fim do primeiro ano de 
vigência do plano.

O grupo que discutiu o 
Sistema Estadual de Cultura 

Temer se instituiu foi ruim, as-
sim como a extinção do minis-
tério. Mas tudo isso obrigou a 
classe cultural a se reorgani-
zar e pode se transformar em 
uma oportunidade”, afirmou 
Reis. Um dos sinais positivos 
do fortalecimento da catego-
ria foi a recriação do Minis-
tério da Cultura, após forte 
pressão da classe artística.

no estadual pode se tornar o 
instrumento que mostrará a 
todos que o fortalecimento da 
cultura é necessário para be-
neficiar a população, não os 
artistas, e, dessa maneira, po-
derá reverter uma onda con-
trária ao setor que se fortale-
ceu na sociedade, em função 
do momento político do País.

“A forma como o governo 

agentes culturais de todo o 
Estado se reuniram ontem em 
grupos de trabalho, no Parla-
mento mineiro, para apresen-
tar e debater sugestões ao 
Plano Estadual de Cultura.

Entre eles estava o vice-
-presidente do Conselho Es-
tadual da Cultura de Minas 
Gerais, o produtor Rubem 
dos Reis. Segundo ele, o pla-

Chega ao fim, hoje, o fórum 
técnico Plano Estadual de Cul-
tura, que discutiu, em uma par-
ceria entre o poder público e a 
sociedade civil, as demandas e 
as diretrizes que vão nortear as 
ações na área pela próxima dé-
cada. A iniciativa, comandada 
pela Assembleia, percorreu 12 
cidades do interior do Estado, 
nos últimos quatro meses, para 
conhecer o cenário cultural de 
cada região, além de colher su-
gestões para o aprimoramento 
do Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
que institui o plano estadual, 
em tramitação na ALMG.

A plenária final do fó-
rum se inicia às 9 horas, no 
Plenário. Na programação, 
está prevista a votação das 
propostas priorizadas pelos 
participantes, a eleição da 
comissão de representação 
que irá acompanhar os des-
dobramentos do evento e, 
finalmente, a entrega do do-
cumento com as propostas 
aprovadas ao presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB).
Grupos de trabalho – Em 
tempos de morte e ressurrei-
ção do Ministério da Cultura, 

Fórum sobre plano de cultura chega à
etapa final com a votação de propostas

Ricardo Barbosa 

Etapa final se encerra hoje, com a análise de propostas para o Plano Estadual de Cultura no Plenário
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Encontros valorizaram a diversidade 

Fórum técnico trouxe a cultura
mineira para o centro dos debates

término da etapa final, o co-
mitê de representação elei-
to vai analisar e verificar os 
possíveis encaminhamentos 
que serão dados às propostas 
aprovadas. Na prática, essas 
propostas podem se concreti-
zar, por exemplo, na forma de 
requerimentos, projetos de 
lei ou até alterações no texto 
do Plano Estadual de Cultu-
ra. A indicação dos possíveis 
encaminhamentos será en-
tregue, posteriormente, à Co-
missão de Cultura da ALMG.

também foi possível resgatar 
locais e importantes personali-
dades que compõem as raízes 
culturais do Estado: os escrito-
res mineiros Guimarães Rosa e 
Adélia Prado; o escultor Geral-
do Teles de Oliveira e o cineas-
ta Humberto Mauro; a cidade 
de Ouro Preto, a primeira do 
Brasil a ser reconhecida como 
Patrimônio Cultural da Huma-
nidade pela Unesco; e a Igreja 
do Rosário do Brejo do Ampa-
ro, patrimônio de Januária. 
Encaminhamentos –  Após o 

versidade Federal da Bahia, o 
desenvolvimento de um país 
está diretamente relacionado 
à sua riqueza cultural, que, 
por sua vez, é medida pela 
promoção da diversidade. 
“Cultura é progresso porque 
permite desenvolver as per-
sonalidades. Uma sociedade 
que não permite que o cida-
dão tenha a evolução de suas 
individualidades não pode 
ser considerada desenvolvi-
da”, concluiu Rubim.
Raízes – Por meio do fórum, 

Os encontros regionais tam-
bém afloraram a grande va-
riedade de iniciativas e mani-
festações culturais presentes 
no Estado, como, por exem-
plo, grupos de Folia de Reis, 
associações de congado, co-
rais e festas religiosas.

Conforme informou na 
última quarta-feira (8), na 
abertura da etapa final do 
fórum, o pesquisador Antô-
nio Albino Canelas Rubim, do 
Centro de Estudos Multidisci-
plinares em Cultura da Uni-

tadas sugere ações de inte-
gração entre as secretarias de 
Estado de Cultura e de Educa-
ção para a implementação de 
projetos de incentivo à leitu-
ra nas bibliotecas escolares.

Outras propostas tratam 
de temas variados, como 
a preservação e a promo-
ção do patrimônio cultural 
de segmentos específicos 
da população, o incentivo à 
cooperação intermunicipal 
para o compartilhamento de 
espaços culturais e o fortale-
cimento dos conselhos muni-
cipais de cultura.

Conforme afirmou no 
encontro de Ouro Preto, is-
so permitirá a capilarização 
do financiamento do setor 
no Estado entre os diversos 
setores culturais de todas as 
regiões que, hoje, pratica-
mente não têm acesso a pa-
trocinadores.

Fora a questão financei-
ra, algumas das novas pro-
postas oriundas dos encon-
tros regionais contemplam 
lacunas do plano, como nas 
áreas de leitura e literatura. 
Em Paracatu, por exemplo, 
uma das propostas apresen-

com o objetivo de facilitar a 
apreciação popular.

Uma das reivindicações 
mais recorrentes nos encon-
tros regionais foi quanto à 
necessidade de mais recur-
sos para a área cultural, além 
da descentralização daqueles 
já disponíveis. Sobre isso, o 
secretário de Estado de Cul-
tura, Angelo Oswaldo, desta-
cou, nesses encontros, que o 
Executivo pretende enviar à  
ALMG um projeto com uma 
nova lei de incentivo à cultu-
ra, de forma a priorizar o Fun-
do Estadual de Cultura.

O ponto de partida do fórum 
técnico Plano Estadual de Cul-
tura, que se encerra hoje com 
a sua plenária final, foi o PL 
2.805/15, que contém o pla-
nejamento do Executivo pa-
ra o setor pelos próximos 10 
anos, recebido pela ALMG em 
agosto de 2015. Já em setem-
bro, começaram as reuniões 
preparatórias que definiram a 
dinâmica e o cronograma do 
evento, que, entre os meses 
de fevereiro e maio, foi aco-
lhido nos municípios de Ouro 
Preto, Araxá, Paracatu, Divi-
nópolis, Governador Valada-
res, Montes Claros, Araçuaí, 
Alfenas, Uberlândia, Catagua-
ses, Santa Luzia e Januária.

Os 12 encontros realiza-
dos percorreram mais de 8,4 
mil quilômetros e somaram 
um total de 1.328 partici-
pantes, marcando o caráter 
democrático do fórum. En-
tre abril e maio, também foi 
aberta uma consulta pública 
pela internet para recolher 
contribuições para o texto do 
Plano Estadual de Cultura. Pa-
ra a realização do evento, as 
sugestões ao projeto foram 
reorganizadas na Assembleia 
para serem discutidas em 
três grupos – Garantia dos 
direitos culturais, Sistema Es-
tadual de Cultura e Sistema 
de Financiamento à Cultura 
–, totalizando 157 propostas, 

Ricardo Barbosa

O processo de interiorização do fórum Plano Estadual de Cultura teve início em Ouro Preto, em fevereiro

CULTURA
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Estudo aponta irregularidades em
contrato do Estado com a Minas Arena

Governo defende apuração de denúncias
quação milionária do Mineirão. 

O parlamentar alegou, ain-
da, que a Minas Arena cumpriu 
compromissos de prazo e preço 
na construção e que apenas a 
gestão tem sido criticada. No 
entanto, ele ressaltou que, se 
as irregularidades denunciadas 
forem comprovadas, defenderá 
a revisão da parceria.

O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) também ponde-
rou que é preciso ter cautela e 
separar a reforma do estádio 
de seu modelo de gestão. Ele 
defendeu a PPP, por entender 
que, quando o Estado aceitou 
a incumbência de receber jogos 
da Copa do Mundo de 2014, 
assumiu uma obrigação de ade-

foi em razão de uma recomen-
dação feita pelo próprio MP de 
que não houvesse gestão do 
Mineirão pelos clubes.

Diego Jardim garante que o 
contrato tem sido auditado pe-
la Controladoria-Geral do Esta-
do e que a Assembleia poderá 
fazer uma visita à Minas Arena 
assim que julgar necessário.

O coordenador da unidade de 
PPP do Mineirão na Secretaria 
de Estado de Esportes, Diego 
Jardim, afirmou que as denún-
cias apresentadas pelo deputa-
do Iran Barbosa serão apuradas 
pelo Ministério Público e pela 
Advocacia-Geral do Estado. Em 
resposta aos parlamentares, ele 
explicou que a escolha pela PPP 

empresa disse não ter como 
receber a partida, em razão 
de show marcado para o dia 
anterior. “De acordo com o 
contrato, caberia uma multa 
de R$ 16 milhões, que não foi 
cobrada”, reclamou.

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) também la-
mentou a ausência da Minas 
Arena e do Ministério Público 
no debate. Em sua fala, su-
geriu a retomada da CPI, por 
entender que o erário e os 
cidadãos mineiros estariam 
sendo lesados. 

Já o deputado Douglas 
Melo (PMDB) pediu que se 
investigue e se descubra 
quem estaria ganhando com 
o contrato e acusou a Minas 
Arena de superfaturar suas 
despesas. 

garantia de lucro, sem pre-
cisar fazer qualquer esforço 
para promover o estádio”, 
denunciou. Rogério Correia 
defendeu o rompimento ou a 
revisão imediata do contrato.

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) também 
questionou a ausência da Mi-
nas Arena. “Por ter contrato 
com o Estado, a empresa tem 
a obrigação de estar presen-
te. O Estado banca a Minas 
Arena, por isso eles não fa-
zem nada para aumentar a 
comercialização e a lucrativi-
dade do empreendimento”, 
ressaltou. 

O parlamentar relatou, 
ainda, que América e Atléti-
co tentaram marcar um jogo 
no Mineirão, durante o Cam-
peonato Mineiro, mas que a 

lhões com a comercialização 
de cadeiras, mas o balanço 
do mês em que o jogo acon-
teceu, apresentado pelo Es-
tado, cita cerca de R$ 1,5 mi-
lhão”, argumentou.

Iran Barbosa explica que 
já informou o Ministério Pú-
blico sobre as irregularida-
des. “Trata-se, entre outros 
crimes, de peculato, estelio-
nato e formação de quadri-
lha”, acusou.
Ausência – O deputado Ro-
gério Correia (PT) lamentou 
a ausência da Minas Arena 
no debate. Ele destacou que 
houve uma tentativa de ins-
tauração de CPI na ALMG 
sobre o contrato do Estado 
com a empresa, mas que is-
so acabou não acontecendo. 
“A empresa tem contrato de 

O deputado Iran Barbosa 
(PMDB) apresentou ontem, 
aos deputados das Comissões 
de Administração Pública e 
de Esporte, Lazer e Juventu-
de, um estudo realizado por 
ele, durante cerca de um ano 
e meio, em que denuncia ir-
regularidades no contrato, 
feito por meio de parceria 
público-privada (PPP) entre 
a empresa Minas Arena e o 
Estado, para a administração 
do Mineirão.

De acordo com o parla-
mentar, o governo tem sido 
vítima da Minas Arena, que 
supostamente tem cometido 
fraudes em relatórios, balan-
ços contábeis e documentos. 
Em seu estudo, ele aponta 
que, somente em 2015, a 
concessionária declarou um 
custo de serviço de mais de 
R$ 33 milhões em 36 eventos 
realizados, o que represen-
taria quase R$ 1 milhão por 
jogo ou show. Além disso, 
foram somados outros R$ 
13 milhões para despesas 
com pessoal e quase R$ 15 
milhões anuais com manu-
tenção. “Mesmo assim, tive-
ram lucro líquido de R$ 41 
milhões no ano passado. Se-
riam mais de R$ 100 milhões 
subvencionados nos últimos 
três anos”, disse. 

O deputado garantiu que 
a Minas Arena lesa todos os 
seus parceiros sempre que 
pode, em especial os clu-
bes. “A final da Libertadores 
de 2013 teria gerado receita 
bruta de mais de R$ 3 mi-

Ricardo Barbosa 

Relatório apresentado à ALMG indica fraudes em relatórios, balanços contábeis e documentos

COMISSÕES
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Falta de repasses da União afeta 
Rede de Urgência e Emergência

Parlamentares aprovam novo secretário
dades e que, no caso da saú-
de, aquelas pactuadas com a 
sociedade na gestão estadual 
anterior foram os cuidados 
com a infância e com os ser-
viços de urgência e emer-
gência. Ele acusou o governo 
atual de desconsiderar esses 
acordos e interromper ações 
que funcionavam bem.

da pasta, uma vez que confia 
na sua competência. O depu-
tado Antônio Jorge (PPS) en-
dossou as palavras do colega, 
elogiando o novo secretário.

Antônio Jorge, que foi se-
cretário de Estado de Saúde 
no governo de Antonio Anas-
tasia (2010-2014), completou 
que governar é eleger priori-

bela de valores repassados às 
instituições há 14 anos e que 
o gasto do município de Belo 
Horizonte com saúde chega a 
26% do orçamento, perante 
os 15% obrigatórios.

Entretanto, o parlamen-
tar afirmou estar esperanço-
so com a nomeação de Sávio 
Souza Cruz como secretário 

No início dos anos 2000, o 
governo federal cobria quase 
70% dos gastos da saúde. Ho-
je, essa proporção não chega a 
50%, conforme afirmou o de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
presidente da comissão. Ele 
acrescentou que alguns pro-
cedimentos hospitalares não 
têm sido reajustados na ta-

rais, Aliete Domingues Araú-
jo, por sua vez, salientou que 
a assistência primária à saú-
de é falha, fator que acaba 
sobrecarregando o setor de 
urgência e emergência. 

Itagiba também mani-
festou preocupação quanto 
à capacitação dos profissio-
nais que atendem nos ser-
viços de urgência e emer-
gência. Na sua opinião, seria 
necessário que os médicos 
fossem altamente qualifica-
dos, mas, já que as condições 
não são atrativas, a maioria 
é composta por profissionais 
recém-formados. “Há pro-
blemas com a remuneração 
e a sobrecarga de trabalho”, 
concluiu.

Leitos – O fechamento de lei-
tos foi destacado por Itagiba 
de Castro Filho, membro do 
Conselho Regional de Medici-
na de Minas Gerais (CRM-MG), 
que comunicou o fim de quase 
24 mil leitos nos últimos cinco 
anos. “Os pronto atendimen-
tos estão lotados, as cenas são 
dramáticas. As UPAs viraram 
unidades de internação im-
próprias”, relatou. Após aten-
dimento de emergência ou 
realização de cirurgia, Itagiba 
explicou que os pacientes aca-
bam internados em locais co-
mo o bloco cirúrgico ou a sala 
de espera do pronto-socorro.

A diretora administra-
tivo-financeira do Sindicato 
dos Médicos de Minas Ge-

municípios. Segundo o asses-
sor, oito unidades construídas 
não estão em operação.

Christian também afir-
mou que somente o gover-
no de Minas tem financiado 
as unidades do Samu, o que 
representaria um gasto de 
cerca de R$ 6 milhões men-
sais. O Ministério da Saúde 
já teria, conforme relatou, 
aprovado o plano para cofi-
nanciamento desse serviço, 
mas o recurso ainda não teria 
sido repassado.

Para o presidente da As-
sociação Médica de Minas 
Gerais, Lincoln Lopes Ferrei-
ra, as dificuldades de finan-
ciamento vão levar o sistema 
de saúde a um desastre.

A falta de repasses da União 
tem feito com que o gover-
no do Estado assuma todo 
o custeio do atendimento 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
impossibilitando a abertura 
de Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) que já foram 
construídas. Essa foi uma das 
colocações feitas em audiên-
cia pública da Comissão de 
Saúde realizada ontem.

Na reunião, marcada pa-
ra discutir a Rede de Urgên-
cia e Emergência do Estado, 
participantes relataram vá-
rias carências da área. Além 
disso, criticaram a Proposta 
de Emenda à Constituição 
Federal 4/15, que permi-
te uma desvinculação de 
30% de diversas receitas até 
2023. A proposição, que tem 
como primeiro signatário o 
deputado André Figueiredo  
(PDT-CE), permite que os 
gastos sejam definidos pelo 
governo federal sem a neces-
sidade de garantir porcenta-
gens mínimas para algumas 
áreas, como a saúde.

O assessor da Coordena-
ção Estadual de Urgência e 
Emergência da Secretaria de 
Saúde de Minas Gerais, Chris-
tian Chebly, explicou que a 
pasta está em período de tran-
sição com o ingresso do novo 
secretário. Ele relatou que 
existem atualmente 43 UPAs 
em funcionamento em Minas 
Gerais, mantidas também com 
repasses do governo estadual. 
Anteriormente, elas só rece-
biam verba da União e dos 

Guilherme Dardanhan 

Participantes de audiência da Comissão de Saúde relataram carências do setor em Minas Gerais

COMISSÕES
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Cultura 
O atraso na duplicação da 
BR-381 foi duramente criti-
cado pelo deputado Wander 
Borges (PSB). Ele se mostrou 
preocupado com a entrevis-
ta do superintendente do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) em Minas, Fabiano 
Martins Cunha, na qual ele 
teria afirmado que as obras 

terão que ser reformuladas. 
De acordo com o deputado, 
já foram investidos mais de 
R$ 4 bilhões, e, hoje, já não 
se sabe quanto ainda terá de 
ser gasto na duplicação. Bor-
ges ressaltou a importância 
da estrada para a economia 
mineira e anunciou que se-
rá realizada uma audiência, 
na Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Pú-

blicas, para esclarecer qual 
é a proposta do governo. O 
deputado também exaltou a 
realização do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura, 
que percorreu 12 regiões 
do Estado para aprimorar o 
planejamento do Executivo 
para o setor. Ele manifestou 
sua esperança de que o pla-
no assegure melhorias para o 
segmento. 

Reforma administrativa
O deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) abordou a reforma 
administrativa proposta pelo 
Executivo. Na sua opinião, 
o governador não tem au-
toridade moral para propor 
as mudanças, em razão das 
acusações que estão sendo 
feitas contra ele. O deputado 
citou a delação premiada do 
empresário Benedito Oliveira 

Neto, o Bené, que compro-
meteria Pimentel. Entre as 
acusações, segundo Valada-
res, estão a de utilização de 
uma quitinete do empresá-
rio, em Brasília, para guardar 
R$ 12 milhões do governador, 
quando ele ainda era pré-
-candidato. O parlamentar 
também lembrou denúncias 
de que Pimentel teria recebi-
do propina da empresa Caoa, 

revendedora da Hyundai no 
Brasil. Para o deputado, a re-
forma proposta, além de tu-
do, não representa economia 
para o Estado. No sentido 
inverso, ela criaria cargos de 
subsecretários com salários 
que ultrapassariam o do go-
vernador. Ele criticou, ainda, 
a possível extinção da Funda-
ção João Pinheiro e de cargos 
na área de educação.

Fundação João Pinheiro
Antônio Jorge (PPS) também 
reprovou a possibilidade de 
extinção da Fundação João 
Pinheiro (FJP), prevista, de 
acordo com ele, na reforma 
administrativa do Executivo. 
Na sua opinião, a instituição 
é responsável por uma ver-
dadeira revolução na gestão 
pública. O deputado ain-
da lamentou a extinção de 

cargos vagos de auditores 
fiscais, defendendo que há 
muito espaço para o cresci-
mento da categoria. “Não é 
preciso aumentar impostos, 
mas sim melhorar a qua-
lidade da fiscalização e da 
auditoria”, disse. Em aparte, 
Sargento Rodrigues (PDT) 
também criticou a reforma 
administrativa e ironizou a 
gestão do governador. “Só se 

for de propina”, acusou. Em 
contraponto, Rogério Correia 
(PT) afirmou que prefere es-
se debate sobre a reforma 
a uma gestão feita por meio 
de leis delegadas, como, no 
seu entender, foi feito nos 
governos anteriores. Sobre a 
FJP, ele salientou que a pro-
posta é somente de redução 
do número de cargos da ins-
tituição.

Saúde
Geraldo Pimenta (PCdoB) 
tratou com ironia as acusa-
ções da oposição. “Quando 
se fala em dinheiro de cam-
panha para o PT é propina. 
Para os outros partidos, pa-
rece que veio da sacristia”, 
afirmou. Em seu discurso, 
ele frisou que o governador 
teve ombridade ao enviar ao 
Parlamento a reforma admi-

nistrativa para debate. O par-
lamentar também criticou a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição Federal 143/15, que 
tramita no Congresso Nacio-
nal. A emenda pretende per-
mitir à União, aos estados e 
aos municípios investir em 
outras áreas recursos vincu-
lados à aplicação em setores 
como saúde e educação. De 
acordo com Pimenta, a área 

da saúde pode perder até 
30% dos recursos que recebe 
atualmente. Ele sugeriu que 
a sociedade se mobilize pa-
ra defender o Sistema Único 
de Saúde (SUS). Em aparte, 
Rogério Correia (PT) afirmou 
que a proposta do PSDB sem-
pre foi privatista e que, como 
o ministro da saúde é filiado 
ao partido, esse deve ser o 
caminho que ele irá seguir.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 horas

• Encontro regional da Câmara dos Deputados para discussão do projeto 
do Código de Processo Penal (Auditório) – cessão de espaço

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Plenário)

10 horas
• Comissão de Trabalho (Conselheiro Lafaiete) – debater, com a presença 

de convidados, a situação das intervenções realizadas na BR-040 pelo 
consórcio Via 040. Requerimento: deputado Glaycon Franco

12 horas
• Zás (Teatro) – show A arte musical de quem não vê para quem vê, da 

banda Forró Bão Dimais
14 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Porteirinha) – debater, com a presença 
de convidados, as violações de direitos humanos, em virtude da violên-
cia no município. Requerimento: deputados Cristiano Silveira e Paulo 
Guedes

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Especial Eleições: O tratamento do lixo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Administração Pública (19/4) – Reivindicações 

dos servidores do Hospital Governador Israel Pinheiro, em BH
 4h Palestra – Reforma política: finalidade, alternativas e 

consequências para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Startups em Minas 
 9h Assembleia Notícia/Fórum técnico Plano Estadual de 

Cultura – Plenária final (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (continuação) – 

Plenária final (ao vivo)  
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – Startups em Minas 
 20h Primeiros passos na música clássica (Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais)
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 

Triângulo 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Exploração sexual infantil 
 23h30 Zás (inédito) – Cantora Karen Duarte

• programação sujeita a alterações
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Composição de comissões especiais para 
análise de PECs é comunicada no Plenário

avaliada pelos seguintes parla-
mentares: Isauro Calais e Iran 
Barbosa, ambos do PMDB, No-
raldino Júnior (PSC), Antônio 
Carlos Arantes e Ione Pinheiro.

sé Domingos, acrescenta artigo 
à Constituição para assegurar 
vida digna e proibir maus-tra-
tos e experimentos científicos 
em animais. A proposição será 

Anselmo José Domingos (PTC) 
e Antônio Lerin (PSB) e a depu-
tada Ione Pinheiro (DEM).

A comissão que vai avaliar 
a PEC 42/15, que tem o depu-
tado Vanderlei Miranda como 
primeiro signatário, terá como 
membros efetivos os deputa-
dos João Magalhães (PMDB), 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
Tiago Ulisses (PV), Duarte Be-
chir (PSD) e João Leite (PSDB).

Essa PEC dá nova redação 
ao inciso II do art. 36 da Cons-
tituição, para ampliar a apo-
sentadoria compulsória dos 
servidores estaduais de Minas 
de 70 para 75 anos.

Já a PEC 43/15, encabeça-
da pelo deputado Anselmo Jo-

A Presidência comunicou, du-
rante a Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, a forma-
ção de três comissões espe-
ciais que vão emitir parecer 
sobre propostas de emenda à 
constituição (PECs).

A PEC 41/15, que tem co-
mo primeiro signatário o de-
putado Anselmo José Domin-
gos (PTC), modifica o art. 5° do 
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Consti-
tuição Estadual para tornar a 
música Oh! Minas Gerais! o 
hino oficial do Estado.

Vão compor a comissão, 
como membros efetivos, os de-
putados Vanderlei Miranda e 
Isauro Calais, ambos do PMDB, 

A formação de comissões especiais foi anunciada na Reunião Ordinária

Raíla Melo 

PLENÁRIO


