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Minas terá alívio de R$ 3 bilhões com
renegociação da dívida dos estados

O governo de Minas deixará 
de pagar cerca de R$ 3 bilhões 
à União este ano, em função 
da renegociação da dívida 
dos estados acordada com 
o presidente em exercício, 
Michel Temer. A estimativa 
foi apresentada durante reu-
nião sobre as metas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
realizada ontem pela Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO). 

O superintendente da 
Central de Governança de 
Ativos e da Dívida Pública 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEF), Osmar Teixei-
ra de Abreu, afirmou que os 
dados da dívida são estima-
dos, já que os termos da re-
negociação ainda não foram 
formalizados. Ele também 
lembrou que não se trata de 
perdão da dívida, uma vez 
que os valores serão acresci-
dos ao final do contrato. 

A audiência da FFO foi 
convocada para a apresenta-
ção pelo governo dos dados 
relacionados às metas fiscais 
estabelecidas pela LRF referen-
tes ao terceiro quadrimestre 
de 2015 e ao primeiro de 2016. 
Neste ano, há um superávit de 

R$ 2,3 bilhões nas contas até 
abril, mas a previsão para 2016 
permanece de déficit, assim 
como ocorreu em 2015.

Segundo a superintenden-
te da Central de Contadoria 
Geral da SEF, Maria Conceição 
Barros, o crescimento da re-
ceita tributária de 2015 para 
2016, levando-se em conside-
ração os primeiros quatro me-
ses de cada ano, foi de apenas 
7%, sem considerar a inflação, 

em torno de 10%. Nesse perío-
do, as transferências da União 
para o Estado também tiveram 
queda em termos reais.
Despesas com pessoal – Um 
dos indicadores importantes 
do cumprimento da LRF diz 
respeito ao gasto com pessoal 
e encargos e, nesse ponto, 
Minas está acima do limite 
prudencial de 46,55%. No úl-
timo quadrimestre de 2015, 
foram destinados R$ 12,5 bi 

para essa despesa, o que cor-
respondeu a 47,9% da Recei-
ta Corrente Líquida (RCL).

No mesmo período de 
2016, os gastos com pessoal 
e encargos foram de R$ 13,5 
bi, ou 47,71% da RCL. O limite 
máximo para essa despesa é 
de 49%. A dívida consolidada 
do Estado (de longo prazo) 
também está próxima do li-
mite em relação à capacidade 
de arrecadação.

Metas de educação e saúde são cumpridas
As despesas com educação e 
saúde em 2015 foram de R$ 9,7 
bilhões e R$ 4,8 bilhões, o que 
corresponde a 25% e 12,5% das 
receitas, respectivamente. Com 
isso, o Estado atingiu as exigên-
cias constitucionais de investi-
mentos mínimos nessas áreas.

O deputado André Quin-
tão (PT) elogiou o cumpri-
mento dessa meta, sobretu-

do por ocorrer, no seu enten-
dimento, em um ano difícil 
para as economias nacional e 
internacional. “Não era uma 
prática em nosso Estado”, 
afirmou, citando questiona-
mentos da ALMG e do Minis-
tério Público ao governo an-
terior pelo não cumprimento 
dos mínimos constitucionais 
para saúde e educação. 

O deputado Tiago Ulisses 
(PV), em seu pronunciamen-
to, frisou que Minas não vive 
em uma ilha e que, em todos 
os estados, os números estão 
piorando desde 2011. “Espe-
ramos dados melhores a par-
tir de 2016, com a renegocia-
ção da dívida”, previu.

Já o deputado Felipe Attiê 
(PTB) lembrou que a situação 

do Executivo estadual foi alivia-
da não só pela renegociação, 
mas também por liminar que 
garantiu o não pagamento da 
dívida nos últimos dois meses. 
“O déficit é maior, sobretudo 
com folha de pagamento”, 
afirmou. Para o parlamentar, 
seriam necessárias reformas 
impopulares para conter os 
problemas econômicos.

Deputados iniciam discussão em Plenário de projeto da reforma administrativa – Página 6

Guilherme Dardanhan

Parlamentares acompanharam e discutiram a prestação de contas do Governo do Estado
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Campanha promove o cadastramento
de possíveis doadores de medula óssea

“É uma vida que podemos 
salvar”. Assim a estudante 
Caroline Spínola resumiu a 
importância do cadastramen-
to no banco de doadores de 
medula óssea. Ela esteve on-
tem no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, 
onde foi feita uma campanha 
para cadastrar possíveis doa-
dores no banco de dados do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). A ação foi promovida 
pela Assembleia e pela Fun-
dação Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia de Minas 
Gerais (Hemominas).

Cerca de 100 pessoas fi-
zeram o cadastro e a coleta 
de amostra de sangue para 
checar a compatibilidade en-
tre doadores e pacientes. A 
iniciativa conta com o apoio 
da Associação dos Servido-
res do Legislativo do Estado 
de Minas Gerais (Aslemg) e 
foi idealizada pelo deputado 

João Magalhães (PMDB). “De-
cidimos tomar uma ação para 
conscientizar possíveis doa-
dores sobre a necessidade e 
a importância de se cadastra-
rem”, explicou o parlamentar.
Cadastramento – Os poten-
ciais doadores primeiramen-
te repassam dados básicos à 
equipe do Hemominas, como 
identidade, data de nasci-
mento, CPF, endereço, con-
tatos de telefone e e-mail. 
Em seguida, são submetidos 
a uma coleta de sangue. Os 
dados sanguíneos serão ana-
lisados e as informações fica-
rão disponíveis no site do Re-
gistro Nacional de Doadores 
de Medula Óssea (Redome), 
administrado pelo Inca. Em 
caso de compatibilidade, o 
possível doador será chama-
do para fazer outros exames. 
Sendo confirmada a compa-
tibilidade, poderá ocorrer a 
doação propriamente dita.

Falta de informação – O ser-
vidor da ALMG Otávio Fer-
reira também participou da 
campanha. Ele acredita que 
muitas pessoas não se cadas-
tram por falta de informação. 
“É tudo muito ágil. Gastei no 
máximo 15 minutos para pas-
sar meus dados pessoais e fa-

zer a coleta do sangue“, con-
tou. “Não dói nada”, acres-
centou Marina Nogueira, 
também servidora da ALMG.
Contatos – Para fazer o ca-
dastramento de doador de 
medula óssea basta acessar 
o site do Hemominas ou ligar 
para o telefone 155. 

Cerca de 100 pessoas fizeram o cadastro e a coleta de amostra de sangue

 Sarah Torres 

Escola de BH cobra manutenção do 7º ano 

Estudantes, professores, pais 
e funcionários cobraram a 
manutenção do 7º ano da 
Escola Estadual Cândida Ca-
bral, de Belo Horizonte. A 
solicitação foi feita à Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE) e às Comissões de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
e de Assuntos Municipais e 
Regionalização, em audiência 
realizada na escola na última 
segunda-feira (20).

Segundo o diretor da ins-
tituição de ensino, Alan Carde-
que Gonçalves, a possibilidade 
de acabar com a série começou 
em 2012, na gestão do então 
governador Antonio Anasta-
sia. Diante disso, a escola teria 
procurado a Superintendên-
cia Regional de Ensino (SRE), 
mas não foi atendida. Com a 
mudança de governo, foi feita 
uma nova tentativa, mas sem 
avanço nas discussões. 

A representante da Di-
retoria Centro Educativo 
Cândida Cabral, Maria Luiza 
Linhares, reforçou a cobrança 
e destacou a importância da 
manutenção de professores 
especializados, que estariam 
correndo o risco de serem 
afastados pelo Estado. 
Professores – O superinten-
dente da SRE Metropolitana 
B da Secretaria de Educação, 
Webster de Oliveira, afirmou 
que a estrutura física do co-
légio tem sido analisada para 
que se garanta a prestação 
do serviço, assim como a real 
necessidade da oferta do 7º 
ano para a comunidade.

Ele ponderou que a prio-
ridade da rede estadual é o 
ensino médio, enquanto a 
da rede municipal é o ensino 
fundamental. “Os professo-
res, para não serem retira-
dos da escola, devem ser 
credenciados. O processo, 
entretanto, não existe, por 

isso o risco de perderem a 
lotação”, explicou.

O gestor comunicou que 
está sendo preparada chama-
da pública para 2017, a fim 
de regular a situação desses 
educadores. 

A assessora pedagógica 
da SEE, Silvana Santos, ressal-
tou que está sendo feito um 
levantamento da quantidade 
e do perfil dos alunos que vão 
ingressar nos ensinos funda-
mental e médio na rede esta-
dual. A partir de agosto deste 
ano, serão incluídos os dados 
do plano de atendimento para 
2017 e, consequentemente, 
será definido para onde os es-
tudantes serão encaminhados.

O deputado Fred Costa 
(PEN) lamentou que o discur-
so político seja de prioridade 
à educação apenas na teoria. 
O parlamentar defendeu a 
melhoria do ensino público 
como o caminho para o de-
senvolvimento do País. 

 A permanência de professores especializados foi outro tema abordado

 Guilherme Dardanhan 
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Deputados querem debater em Brasília
as obras de duplicação da BR-381

A realização de uma audiência 
pública em Brasília, reunindo 
as bancadas federal e estadual 
de Minas Gerais para discutir 
as obras de duplicação da BR-
-381, foi uma das várias suges-
tões defendidas ontem, duran-
te audiência pública conjunta 
das Comissões de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
A proposta seria uma forma de 
pressionar o governo federal a 
liberar recursos para a retomada 
das obras, que se arrastam há 
anos sem solução.

Para isso, deputados pre-
sentes à reunião aprovaram 
requerimento para que seja 
enviado ofício à Comissão de 

Viação e Transportes da Câma-
ra dos Deputados, solicitando 
a realização da audiência. Na 
mesma reunião, foram apro-
vados outros requerimentos, 
também com o objetivo de 
agilizar o andamento das obras 
na rodovia. Um deles solicita 
audiência dos deputados mi-
neiros com o presidente em 
exercício, Michel Temer.

Os parlamentares também 
pretendem fortalecer o traba-
lho da Frente Parlamentar pela 
Duplicação da BR-381 e, por 
isso, aprovaram requerimen-
to propondo a integração de 
todos os deputados federais e 
estaduais mineiros à frente. 

“Queremos um crono-
grama do governo federal. O 

Executivo expediu diversas 
ordens de serviços, prome-
tendo entregar os primeiros 
trechos em 30 de junho deste 
ano, e até hoje as obras estão 
paradas”, afirmou o deputa-
do Wander Borges (PSB), que 
solicitou a audiência. 
Histórico – O deputado apre-
sentou um breve histórico, 
lembrando que a proposta de 
duplicação se arrasta desde 
2003. Em 2004, foram detec-
tados problemas ambien-
tais, e só em 2009 foi emiti-
da a autorização e a contra-
tação do projeto executivo. 
Em 2012, houve a primeira 
liberação de recursos, mas, 
em 2013, os editais foram 
revogados e foi publicado um 

único documento. Dois anos 
depois, em 2015, apenas três 
lotes estavam em execução.

A deputada Rosângela 
Reis (Pros) reiterou que a re-
tomada das obras é funda-
mental. “Infelizmente, várias 
reuniões já foram feitas na 
superintendência regional do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) e no Dnit nacional, 
mas, até agora, não tivemos a 
atenção devida para a conti-
nuidade das obras”, lamentou. 

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) admitiu 
que há uma descrença to-
tal na ideia de duplicação da 
rodovia. Para reverter esse 
quadro, ele cobrou a mobili-
zação de deputados estaduais 
e federais, por meio da frente 
parlamentar. “Nossa iniciativa 
é no sentido de provocar o 
debate para a retomada das 
obras. A BR-381 é uma rodo-
via importante para todo o 
País”, sintetizou o deputado 
Deiró Marra (PSB).

Com críticas aos gover-
nos de Dilma e Lula, o depu-
tado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) foi mais um a endos-
sar a proposta de mobilização 
dos parlamentares. 

Já o deputado Anselmo 
José Domingos (PTC) mostrou-
-se cético quanto à retomada 
das obras. “Não tem governo 
que garanta essa obra da for-
ma como foi concebida”, disse, 
ao defender a privatização da 
rodovia, com aporte de parte 
dos recursos pelo governo. 

Dnit elabora novo planejamento
O superintendente regional 
do Dnit, Fabiano Martins 
Cunha, afirmou que o órgão 
tem trabalhado em prol da 
duplicação, mas esclareceu 
que a equipe é submetida 
a questões legais, prazos 
e normativas. Ele admitiu, 
ainda, que o momento políti-
co do País não favorece obras 
de grande envergadura.

Segundo Cunha, o pro-
jeto atual foi concebido em 
2009 e, de lá pra cá, muita 
coisa se alterou, como con-
tratos de gerenciamento 
ambiental e desapropria-
ções. Por isso, defendeu 
uma revisão dos estudos 
feitos à época, inclusive os 
relacionados ao orçamento 
das obras. 

“Nada do que foi feito 
vai se perder; os projetos 
concebidos serão realizados. 
O serviço vai ser pago uma 
única vez”, garantiu. Ele as-
segurou que, em breve, o 
Dnit terá condições de apre-
sentar à sociedade um novo 
planejamento, levando em 
conta a nova realidade eco-
nômica e política do País. 

Judicialização – O enge-
nheiro também falou so-
bre os trechos da rodovia 
que estão sob judicializa-
ção. Conforme informou, 
a postura do Dnit, hoje, é 
a de exigir a penalização 
do consórcio de empresas 
que suspendeu as obras 
e não cumpriu o contrato 
firmado. 

 A duplicação da rodovia foi tema de audiência conjunta das Comissões de Transporte e de Meio Ambiente 

 Ricardo Barbosa 
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Apenas 12% dos conselhos municipais
sobre drogas estão efetivamente ativos

Dos 853 municípios mineiros, 
apenas 105, ou seja, 12,3% 
do total, contam com Conse-
lhos Municipais de Políticas 
sobre Drogas (Comads) ativos. 
A informação foi trazida on-
tem pelo superintendente do 
Centro de Referência Estadual 
em Álcool e Drogas (Cread), 
Mauro Anderson Felipe. O 
dirigente do órgão, vinculado 
à Secretaria de Estado de De-

fesa Social, participou de au-
diência pública da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas.

A reunião, realizada a pe-
dido dos deputados Antônio 
Jorge (PPS) e Léo Portela (PRB), 
integra a programação das Se-
manas Estadual e Nacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas.

Segundo Mauro Felipe, 
levantamento do governo 

de Minas sobre a atuação 
dos Comads no Estado em 
2015 apontou que haviam 
268 leis municipais aprova-
das criando o conselho, mas 
que apenas 82 eram efetiva-
mente cumpridas. Mauro in-
formou que o Executivo, pre-
ocupado com essa situação, 
promoveu diversos encon-
tros regionais para fomentar 
a implantação e a atuação 
dessas instâncias. O resulta-
do foi a criação de mais 23 
Comads.

“Tem muitos conselhos 
criados dentro de gabinetes 
de prefeitos, com participação 
apenas de membros do Exe-
cutivo”, alertou. O dirigente 
defende como forma de mu-
dar essa tendência o fomento 
à participação social. 
Apoio – Durante a audiência, 
membros de alguns conse-
lhos reclamaram da falta de 
verbas para financiar suas ati-
vidades. Diretora do Comad 
de Esmeraldas, Cinthia Maria 
Rodrigues solicitou que o Es-

tado intervenha, com o apor-
te de recursos. 

Na mesma linha, o co-
ordenador da comunidade 
terapêutica Viva Livre, de Je-
quitinhonha (Vale do Jequi-
tinhonha), disse que, apesar 
de ter criado o Comad local, 
desistiu de atuar no órgão de-
vido à falta de apoio governa-
mental. “Lá, a gente é desas-
sistido, não temos apoio da 
prefeitura nem do Executivo 
estadual”, relatou. 
Projetos – O deputado An-
tônio Jorge apresentou algu-
mas sugestões de iniciativas 
aos participantes. Ele se com-
prometeu a propor um proje-
to de lei na ALMG que permi-
ta a transferência de recursos 
estaduais para políticas sobre 
drogas apenas a municípios 
onde os Comad e os planos 
sobre drogas estejam efetiva-
mente funcionando. 

Ele também sugeriu ou-
tro projeto de alteração na 
legislação estadual sobre a 
regulamentação dos Comads. 

A relevância dos conselhos foi destacada durante a audiência

Militares são reconvocados para audiência
Ontem, diante da terceira 
ausência de oficiais con-
vocados para falar sobre a 
atuação da Polícia Militar na 
entrega da Medalha da In-
confidência, em Ouro Preto, 
foi remarcada para o dia 5 
de julho nova reunião da Co-
missão de Segurança Pública 
sobre o assunto.

Criticando o não compa-
recimento dos convocados, 
o deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que solicitou a 
audiência, leu ofício enviado 
pelo comando da PM justifi-
cando a impossibilidade da 
presença dos policiais por 
“empenhos profissionais”.

O parlamentar disse es-
perar que o comando da cor-
poração determine o compa-
recimento dos convocados 
na próxima reunião. “Caso 
contrário, vamos solicitar à 
Procuradoria da Casa que 

prepare uma denúncia con-
tra os ausentes, por crime de 
responsabilidade”, adiantou.

Rodrigues reiterou que, 
na solenidade do Executivo, 
ele e representantes de enti-
dades de classe foram rece-
bidos com truculência e im-
pedidos de acessar o local da 
cerimônia. No seu entender, a 
atitude dos policiais violou os 
direitos de ir e vir, de manifes-
tação e de liberdade de expres-
são. “Já foram duas desculpas 
para não virem prestar escla-
recimentos sobre o porquê 
de termos sido recebidos com 
gás, bastão e escudos, o que 
aqui, nesta Casa, não aconte-
ce”, afirmou o deputado.
Vídeo – Na reunião, o de-
putado Sargento Rodrigues 
também exibiu um vídeo 
veiculado durante a campa-
nha eleitoral do governador 
Pimentel, no qual o então 

candidato criticava a falta de 
apoio do último governo à 
segurança. Na avaliação do 
parlamentar, episódios como 
o de Ouro Preto estariam na 
contramão de promessas do 
governador, como a de ouvir 
a população para governar.
Polícia Legislativa – Tam-
bém criticando o governo e 
a ausência dos militares na 

reunião, o deputado João 
Leite (PSDB) manifestou, 
por outro lado, preocupa-
ção com a segurança da 
Polícia Legislativa, que, con-
forme lembrou, trabalha de-
sarmada. João Leite sugeriu 
uma reunião da comissão 
com o presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), sobre o assunto.

Comissão quer explicações sobre a atuação da PM em cerimônia

 Flávia Bernardo 

Daniel Protzner 
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Custos de produção e segurança no
campo preocupam produtores de leite

Deputados da Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
participaram ontem, no Par-
que da Gameleira, em Belo 
Horizonte, da abertura da Me-
galeite, a maior feira da agro-
pecuária leiteira do Brasil. Na 
ocasião, também foi realizada 
uma audiência pública da co-
missão, na qual foram discuti-
das questões como a relevân-
cia e o pioneirismo de Minas 
Gerais na cadeia do leite, os 
custos de produção e a segu-
rança no campo.

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) ressaltou os de-
safios enfrentados no setor, 
entre os quais o baixo preço 
que é pago pelo produto. Se-
gundo ele, embora o preço do 
leite tenha melhorado, o valor 
de insumos como o milho e a 
soja sofreu um aumento sig-
nificativo, o que acaba impac-
tando o custo de produção.

O parlamentar também 
cobrou ações contra a violên-
cia no campo, que, segundo 
ele, é agravada pelo quadro 
deficitário de policiais nas pe-
quenas cidades e pelo baixo 
orçamento do Estado para 
a área. Tolentino ainda re-
cebeu, em nome da ALMG, 
homenagem pelos 20 anos 
de homologação da raça de 
bovinos girolando.

O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) foi 
mais um a criticar o orça-
mento destinado à agricultu-
ra no Estado em 2016, cerca 
de R$ 560 milhões. Ele res-

saltou que, embora o gover-
nador tenha mencionado, 
ainda na abertura do evento, 
a revitalização do Parque da 
Gameleira, um dos projetos 
que trata da reforma admi-
nistrativa do Executivo (PL 
3.503/16) prevê que o imó-
vel deixará de constituir pa-
trimônio do Instituto Minei-
ro de Agropecuária (IMA). En-
tretanto, ao fim da audiência, 
o parlamentar lembrou que 
o projeto recebeu ontem, no 
Plenário, substitutivo que ex-
clui essa medida.

Os deputados Emidinho 
Madeira (PSB) e Nozinho 
(PDT) destacaram a impor-
tância da Megaleite e lem-

braram sua atuação na ALMG 
em defesa do agronegócio.
Sucessão no campo – O presi-
dente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Girolando, Jô-
nadan Min Ma, salientou que 
Minas é o maior produtor de 
leite do País, respondendo por 
cerca de 28% do total nacional, 
enquanto o Brasil é o quinto 
maior produtor mundial. Des-
se total, segundo ele, 46,7% 
vêm da agricultura familiar.

Nesse sentido, ele ressal-
tou a importância do pequeno 
produtor rural na cadeia de pro-
dução, bem como a sucessão 
familiar. “Como motivar nossos 
filhos para que continuem na 
atividade? Não basta termos 

as melhores tecnologias, assis-
tência técnica no campo. Temos 
que ter capacitação, motivação 
para o produtor”, disse. Segun-
do o presidente da associação, 
o incentivo à permanência do 
homem no campo não passa 
apenas pela questão da segu-
rança, mas também pela ren-
tabilidade da atividade.

Antes da audiência, na 
abertura da Megaleite, Jô-
nadan salientou a relevância 
do evento, por fortalecer a 
cadeia produtiva do leite e 
possibilitar a aproximação do 
homem do campo e da cida-
de. A Megaleite está sendo 
realizada pela primeira vez 
em Belo Horizonte. 

Governo pretende criar fundo sanitário
O governador Fernando Pi-
mentel também participou 
da abertura do evento. Em 
seu discurso, ele destacou 
que a Megaleite celebra a 
grandeza do setor em Mi-
nas Gerais. “Damos todo o 
apoio para que a pecuária 
leiteira do Estado se firme 
e continue com lugar de 
destaque. E isso se deve ao 

trabalho e empenho do pro-
dutor de leite”, disse.

Pimentel informou, ainda, 
que o governo vai enviar à ALMG, 
em breve, projeto de lei pro-
pondo a criação do Fundo Sa-
nitário de Defesa Agropecuária. 
Em linhas gerais, o fundo seria 
um instrumento de suporte às 
ações emergenciais na área 
e de financiamento de traba-

lhos de extensão com foco na 
educação sanitária.

Referindo-se ao fato de,  
em Minas, não ocorrer, há 
mais de 20 anos, sequer um 
caso de febre aftosa (doença 
viral altamente contagiosa 
que afeta animais como bo-
vinos e suínos), o governa-
dor pontuou que não basta 
apenas comemorar a data, 

mas transformar o fato em 
um ativo para o setor.

Ainda na abertura da 
Megaleite, o secretário de Es-
tado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, João Cruz 
Reis Filho, destacou que a ca-
deia do leite, tão importante 
do ponto de vista econômico 
e social, merece o devido re-
conhecimento do Estado.

Comissão de Agropecuária debateu a situação do setor em audiência realizada na feira Megaleite, na Capital

Clarissa Barçante 
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Relator apresenta em Plenário parecer
sobre projeto da reforma administrativa

O Plenário iniciou, na Reu-
nião Extraordinária da manhã 
de ontem, a discussão, em 
turno único, do Projeto de Lei 
(PL) 3.503/16, do governador, 
que dispõe sobre a estrutura 
orgânica da administração 
pública do Poder Executivo. 
Essa é uma das proposições 
que integram a proposta de 
reforma administrativa envia-
da à ALMG.

Por ter perdido o prazo 
para análise nas comissões, o 
projeto seguiu para Plenário 
em apenas um turno e passou 
a trancar a pauta (faixa consti-
tucional), ou seja, ter priorida-
de para discussão e votação. 

O deputado Durval Ânge-
lo (PT), líder do Governo, foi 
designado relator em Plená-
rio e emitiu seu parecer pela 
aprovação do projeto na for-
ma do substitutivo nº 1. 

A reforma administrativa 
inclui o desmembramento, a 
transformação e a extinção 
de cargos, de secretarias e 
de outros órgãos públicos, 
além de alterações na su-
bordinação de conselhos, na 
vinculação de entidades e na 
composição de colegiados e 
câmaras. Várias dessas mu-
danças estão previstas no PL 
3.503/16, que contém as nor-
mas gerais e as diretrizes pa-
ra a estruturação dos órgãos, 
autarquias e fundações.

Substitutivo – O substitutivo 
traz diversas modificações 
ao projeto original, como a 
inclusão do conteúdo do PL 
3.517/16, que extingue car-
gos, do PL 3.518/16, o qual 
cria o Pacto pelo Cidadão, e 
do PL 3.519/16, que altera 
dispositivos de fundos.

Entre as modificações 
propostas, está a fusão da 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico 
(Sede) com a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sectes). 
O novo órgão passará a ser 
denominado Secretaria de 

Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior (Sedectes). No texto 
original, estava prevista a 
extinção da Sede, e suas 
atribuições seriam incor-
poradas pela Secretaria de 
Fazenda e pela Sectes.
Codemig – Em relação à 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), o substitu-
tivo estabelece suas funções 
e áreas de atuação, assim 
como novas competências, 
como fomentar projetos da 
área de inovação. 

Segurança – O substitutivo 
também determina que os 
cargos de agente de seguran-
ça socioeducativo serão lota-
dos na futura Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca (Sesp). O projeto original 
previa que eles poderiam ser 
cedidos para a Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social, bem como 
para a Fundação Educacional 
Caio Martins (Fucam).

Outra medida proposta é 
a criação de três secretarias 
de Estado extraordinárias, 
com a finalidade de atender a 
situações temporárias. 

Regime de urgência é questionado
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), líder do Bloco Verda-
de e Coerência, apresentou, 
ainda pela manhã, questão 
de ordem para que a Mesa 
da ALMG prestasse esclare-
cimentos sobre o número de 
projetos que tramitam atual-
mente em regime de urgência 
por solicitação do governador.

Decisão da Presidência, 
comunicada na Reunião Or-
dinária, à tarde, destaca que 
dois projetos de lei de auto-
ria do governador tramitam 
em regime de urgência: os 

PLs 3.503 e 3.510/16, que 
extingue a Fundação Rural 
Mineira (Ruralminas).

Além disso, houve uma 
terceira solicitação de re-
gime de urgência para a 
tramitação do PL 3.509/16, 
que extingue o Departa-
mento de Obras Públicas do 
Estado (Deop-MG), objeto 
de acordo do Colégio de 
Líderes, mas o pedido ain-
da não foi ratificado pela 
Presidência. Dessa forma, o 
limite de projetos do gover-
nador com tramitação em 

regime de urgência (três) 
ainda não foi atingido. 

Gustavo Corrêa também 
criticou a reforma administra-
tiva proposta pelo governo, 
assim como os deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT) e Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB). Eles 
acusaram o Executivo, prin-
cipalmente, de não trabalhar 
com planejamento e de, sob 
a justificativa de cortar gastos, 
prejudicar servidores. 
Afastamento – Durante a reu-
nião foi lida, ainda, comunica-
ção do deputado Fábio Che-

rem (PSD), na qual ele informa 
seu afastamento, a partir de 
hoje, do exercício do mandato 
parlamentar, para assumir o 
cargo de secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômi-
co. Com isso, Pinduca (PP) as-
sume a vaga aberta na ALMG.

Na Reunião Extraordi-
nária ocorrida à noite, os 
deputados João Leite (PSDB), 
Carlos Pimenta (PDT) e Dal-
mo Ribeiro Silva reiteraram 
suas críticas ao regime de 
urgência atribuído ao PL 
3.503/16. 

 Substitutivo apresentado pelo relator absorve outros projetos e propõe fusão de secretarias

Guilherme Bergamini 
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Transparência
O deputado Roberto Andra-
de (PSB) comentou sobre 
ranking do Ministério Público 
Federal (MPF) a respeito da 
transparência em municípios 
mineiros. A lista considera 
a publicação na internet de 
receitas e despesas, além de 
licitações e contratos firma-
dos. Ele citou como cidades 
bem-avaliadas Ervália e Viço-

Homicídios de jovens motivam reunião
A Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude aprovou ontem 
requerimento do deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB) para que 
sejam discutidas possíveis so-
luções para os altos índices de 
homicídios de jovens mineiros. 
Reforma – Na Comissão de 
Assuntos Municipais, foram 

aprovados requerimentos 
sobre a reforma administra-
tiva. Os deputados Fred Costa 
(PEN), Wander Borges (PSB) e 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
querem tratar das mudan-
ças que a reestruturação irá 
trazer ao sistema prisional. 
Já o deputado Duarte Bechir 

(PSD) pediu uma audiência 
sobre a extinção da Impren-
sa Oficial, também prevista 
na reforma.

Por solicitação do de-
putado Gustavo Valadares 
(PSDB), a Comissão de Trans-
porte aprovou a realização 
de audiência em Formiga, 

para debater os serviços de 
internet e telefonia móvel no 
município. A Comissão de Se-
gurança Pública, por sua vez, 
vai agendar, a requerimento 
do deputado  Sargento Ro-
drigues (PDT), reunião sobre 
a violência no Bairro Sagrada 
Família, na Capital.

ORADORES

sa (ambas na Zona da Mata). 
Segundo o deputado, isso 
decorre do compromisso dos 
prefeitos desses municípios. 
O parlamentar lamentou que 
há cidades que não mantêm 
essa mesma postura e desta-
cou que todos podem aces-
sar o portal do MPF e conferir 
a situação dos municípios. 
Em aparte, Wander Borges 
(PSB) lembrou que a trans-

parência é obrigação dos 
governos. Gustavo Valadares 
(PSDB), também em aparte, 
salientou que não adianta 
manter a Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Eco-
nômico da forma proposta 
por substitutivo ao Projeto 
de Lei 3.503/16, que integra 
a reforma administrativa, por 
considerar que sua estrutura 
continuaria sendo reduzida.

Prestação de contas
O deputado Paulo Guedes 
(PT) prestou contas de seu 
trabalho à frente da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento e Integração do Norte 
e Nordeste de Minas Gerais, 
cargo no qual permaneceu 
até o início de maio deste 
ano. Ele destacou que mui-
tos projetos foram desen-
volvidos, comunidades rurais 

foram apoiadas e iniciativas 
para o abastecimento de 
água em cidades foram im-
plantadas. “Estamos finali-
zando a execução de 482 po-
ços artesianos e sistemas de 
abastecimento em muitas 
comunidades do Norte e do 
Jequitinhonha”, contou. Em 
relação à agricultura familiar, 
o parlamentar informou que 
foram distribuídas sementes 

a comunidades e que mais de 
40 tratores foram entregues 
para municípios. Em aparte, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) elogiou o deputado 
pelo trabalho realizado na 
secretaria. Já o deputado 
Gustavo Corrêa (DEM), em 
outro aparte, destacou que 
alguns benefícios que exis-
tem hoje na região são fruto 
da gestão tucana.

Reforma administrativa I
A reforma administrativa pro-
posta pelo governo pautou 
o pronunciamento do depu-
tado Rogério Correia (PT). 
Ele reforçou que os projetos 
que integram a reestrutura-
ção do Executivo tramitam 
na Assembleia Legislativa 
para serem aperfeiçoados 
e debatidos. O parlamentar 
ressaltou como um avanço 

a negociação com o governo 
para que os cargos de agente 
de segurança socioeducati-
vo fiquem lotados na futura 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública. Outra con-
quista foi, no seu entender, a 
manutenção da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, que seria extinta. 
Correia acrescentou que há 
orientação para que os ser-

vidores não percam direitos. 
O deputado abordou, ainda, 
a necessidade de uma refor-
ma política no País. Por fim, 
enalteceu o fórum técnico 
Plano Estadual de Educação, 
promovido pela Assembleia, 
que se encerrou na sema-
na passada. De acordo com 
Rogério Correia, o evento 
trouxe discussões importan-
tes e avanços para a área.

Reforma administrativa II
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) declarou julgar estra-
nha a afirmação de que o go-
verno está disposto a dialogar 
com os servidores sobre a re-
forma administrativa. Ele rela-
tou dificuldades para marcar 
uma audiência sobre a propos-
ta de extinção do Departamen-
to de Obras Públicas do Estado 
de Minas Gerais (Deop-MG) 

e incorporação de suas ativi-
dades pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Es-
tado (DER-MG). “O governo 
passado nunca se recusou a 
realizar qualquer audiência 
pública para ouvir questiona-
mentos e colocações”, salien-
tou. Segundo Corrêa, a atual 
gestão não cumpre sua pro-
messa de campanha de ouvir 
para governar. O parlamentar 

também defendeu a retirada 
do regime de urgência de al-
guns projetos que compõem 
a reestruturação do Execu-
tivo. Em aparte, Sargento 
Rodrigues (PDT) criticou o 
parcelamento de salários de 
servidores públicos estaduais. 
Em outro aparte, Gustavo Va-
ladares (PSDB) disse que se 
impressiona com as denún-
cias contra o governador.
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 779/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que altera o 
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre o PL 1.473/15 (1º turno), do deputado 
Bonifácio Mourão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 60% da frota 
de veículos do Executivo estadual utilizar pneus reformados, e sobre o 
PL 2.177/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, que autoriza o 
Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Miraí

• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Utramig (Plenari-
nho I) – eleger presidente e vice

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 19 

proposições, entre as quais o PLC 52/16 (1º turno), do governador, que 
altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Cipe Rio Doce (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão 
• Comissões de Agropecuária e de Assuntos Municipais (Auditório) – deba-

ter, com a presença de convidados, o PL 3.510/16, que propõe a extinção 
da Ruralminas. Requerimento: deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fabiano 
Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Rogério Correia e Fred Costa

• Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, as providências necessárias 

quanto aos direitos assegurados pela legislação aos servidores da segu-
rança pública. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de Olivei-
ra) – debater, com a presença de convidados, projeto de lei federal 
que regulamenta o exercício da enfermagem. Requerimento: deputa-
do Celinho do Sinttrocel

14h30
• Comissão de Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão da PEC 41/15 (Plenarinho III) – eleger presidente e vice
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-
dados, a assistência farmacêutica no Estado. Requerimento: deputados 
Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e Ricardo Faria

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-
bre o PL 2.999/15 (1º turno), da deputada Marília Campos, que cria a 
Área de Proteção Ambiental do Parque Fernão Dias 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão 
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a presen-
ça de convidados, o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência 
contra a Pessoa Idosa. Requerimento: da comissão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

 0h Plenário (continuação) 
 2h Comissão de Agropecuária (11/5) – O uso racional da água na 

irrigação da agricultura
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Aumento das uniões homoafetivas no 

Brasil 
 9h Assembleia Notícia – Reunião Extraordinária de Plenário (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Dramaturgo Jota D’Ângelo 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 
Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente

 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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Aumento das uniões homoafetivas no Brasil 
 20h Comissão Especial de Indicação de Maria Tereza Lara para 

Fundação Educacional Caio Martins (24/5) – Arguição pública
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.503/16

Do governador. Dispõe sobre a estrutura orgânica da administração 
pública do Poder Executivo do Estado. Prosseguimento da discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997
Do governador. Proposição de lei garante assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demitidos em função 
da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. Prosse-
guimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


