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Deputado Pinduca Ferreira é empossado
põem a reforma até que seja 
discutido com os servidores o 
impacto dessas proposições 
na administração.

Posicionamento seme-
lhante apresentaram os de-
putados Sargento Rodrigues 
(PDT), Antônio Jorge (PPS), 
Fabiano Tolentino (PPS), Car-
los Pimenta (PDT) e Felipe 
 Attiê (PRB). 

elaboração da reforma ad-
ministrativa. Eles cobraram 
também a apresentação de 
números que demonstrem a 
real economia que as mudan-
ças propostas trarão.

O deputado Gustavo Va-
ladares (DEM), líder do Bloco 
Verdade e Coerência, defen-
deu a suspensão da tramita-
ção dos projetos que com-

sumir o cargo de secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico. 
Reestruturação – Pela ma-
nhã, foi encerrada a discussão 
do PL 3.503/16, em Reunião 
Extraordinária. Na ocasião, di-
versos deputados da oposição 
criticaram a falta de diálogo 
do governo com os servidores, 
parlamentares e cidadãos, na 

O presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes  (PMDB), 
interrompeu a Reunião Ordi-
nária para a formalização da 
posse do deputado Pinduca 
Ferreira (PP).

Ele assumiu como suplen-
te da coligação DEM-PSDB- 
-PP-PSD-PPS, em função do 
afastamento do deputado Fá-
bio Cherem (PSD), que vai as-

Parecer sobre emendas a projeto da 
reforma administrativa é lido em Plenário

Pollyanna Maliniak

Parecer do relator sobre as emendas ao PL 3.503/16 foi apresentado na Reunião Ordinária de ontem

cretarias de Segurança Pública 
e de Administração Prisional.

Outras modificações pro-
postas são a definição de 
competência da Secretaria de 
Planejamento e Gestão para 
acompanhar as políticas de fo-
mento aos investimentos reali-
zados no Estado, bem como a 
ressalva de que a atividade dis-
ciplinar das polícias, do Corpo 
de Bombeiros, da Secretaria 
de Fazenda e da Advocacia-
Geral não está subordinada 
tecnicamente à Controladoria 
Geral do Estado.

do deputado Rogério Correia 
(PT), outras duas do deputa-
do Bosco (PTdoB) e uma de 
autoria conjunta de Rogério 
Correia e Bosco.

Entre os temas aborda-
dos por essas emendas, estão 
a indicação de quais secreta-
rias assumirão as obrigações 
contratuais da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
após sua fusão com a Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, e a transferência 
de cargos da Secretaria de De-
fesa Social para as futuras Se-

foram incorporadas ao texto 
do substitutivo nº 1 e, por isso, 
tornaram-se desnecessárias.

O relator recomendou 
a rejeição de 149 emendas, 
por considerá-las incompatí-
veis com as regras definidas 
no substitutivo nº 1 acerca da 
nova estrutura administrativa 
proposta para o Executivo.

Por fim, o deputado Dur-
val Ângelo sugeriu que sejam 
aprovadas oito emendas: uma 
do deputado Hely Tarqüínio 
(PV), duas do deputado Tadeu 
Martins Leite  (PMDB), duas 

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, o Líder do 
Governo na Assembleia, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
leu seu parecer sobre as 
emendas apresentadas ao 
Projeto de Lei (PL) 3.503/16, 
que dispõe sobre a estrutura 
orgânica da administração pú-
blica do Executivo estadual. O 
projeto integra o conjunto de 
proposições da reforma admi-
nistrativa encaminhada pelo 
governo à Assembleia.

Durval Ângelo foi desig-
nado relator das emendas em 
Plenário. No total, foram apre-
sentadas 192 emendas ao 
projeto, mas, como 15 foram 
retiradas, o número caiu para 
177. Dessas, 13 são do gover-
nador e 164 de autoria parla-
mentar. Elas tratam, entre ou-
tros assuntos, das propostas 
de criação e competências de 
secretarias extraordinárias, da 
vinculação de entidades, do 
chamado Pacto pelo Cidadão, 
assim como do número de 
cargos a serem extintos e suas 
implicações.

Outras 40 emendas do 
governador já haviam sido 
incorporadas ao substitutivo 
nº 1, apresentado na Reunião 
Extraordinária da manhã da 
última terça (21).

De acordo com o relatório 
de Durval Ângelo, 20 emendas 
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Servidores da Ruralminas criticam 
proposta de extinção da fundação

Matrícula de alunos é tema de proposição

Proposição altera data de corte para matrícula no ensino fundamental

Pollyanna Maliniak

essa compatibilização.
Código – A Comissão de Ad-
ministração Pública aprovou 
ontem parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 779/15, que altera o Có-
digo de Ética e Disciplina dos 
Militares. O objetivo do pro-
jeto é excluir da classificação 
de transgressões disciplinares 
de natureza grave a conduta 
do militar que se referir de 
modo depreciativo a ato da 
administração pública.

Meio Ambiente – O PL 
2.999/15, por sua vez, rece-
beu parecer de 1º turno fa-
vorável da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. De autoria da 
deputada Marília Campos 
(PT), a matéria prevê, origi-
nalmente, a criação da Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
do Parque Fernão Dias, em 
um terreno entre os municí-
pios de Betim e Contagem.

De autoria do deputado 
Rogério Correia (PT), o projeto 
altera a Lei 20.817, de 2013, 
que dispõe sobre a idade de 
ingresso no primeiro ano do 
ensino fundamental. O novo 
texto sugerido suprime a re-
ferência à rede pública de en-
sino feita no projeto original e 
amplia a aplicação do disposi-
tivo para o ensino fundamen-
tal do Estado, como é citado 
também na lei em vigor.
Defensoria – A CCJ também 
concluiu pela juridicidade do 
PLC 51/16, da Defensoria Pú-
blica do Estado, que promove 
a adequação da Lei Orgânica 
estadual do órgão. Para tanto, 
a proposição reformula arti-
gos desatualizados em relação 
à legislação federal, incorpo-
rando os princípios e institu-
tos decorrentes da ampliação 
da autonomia da Defensoria 
Pública e explicitando os ins-
trumentos necessários para 

(PL) 3.539/16, que começou a 
tramitar na Assembleia.

Ontem, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
concluiu pela legalidade da 
proposição na forma do subs-
titutivo nº 1, apresentado 
pelo relator, deputado Isauro 
Calais (PMDB). 

Para ingressar no primeiro 
ano do ensino fundamental 
no Estado, a criança deverá 
ter 6 anos de idade completos 
até o dia 31 de março do ano 
em que ocorrer a matrícula, e 
não mais até 30 de junho, co-
mo prevê a legislação atual. É 
o que propõe o Projeto de Lei 

mo posicionamento tem o 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), que chamou a medi-
da de absurda e incoerente. 

Assim como outros par-
ticipantes da audiência, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
questionou o real motivo da 
proposta de extinção, consi-
derando que a instituição rea-
liza um relevante trabalho.

Costa (PEN) abordou a crise 
vivida pelo País. Ele lembrou 
que, nesse contexto, o agro-
negócio é o que tem trazido 
desenvolvimento. “É um pa-
radoxo exterminar essa polí-
tica pública”, opinou.

Para o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), a pos-
sibilidade de extinção da fun-
dação é um desastre. O mes-

ção dos Servidores da Rural-
minas, Divino do Nascimento, 
questionou a quem interessa 
essa medida. Ele enfatizou a 
necessidade de que o traba-
lho da fundação continue e 
de que ela seja reestrutura-
da, considerando o número 
deficitário de funcionários e 
a necessidade de aporte de 
recursos para a implementa-
ção de ações.

O assessor da presidên-
cia da fundação, Amilton 
José Reis, afirmou que o go-
vernador Fernando Pimentel, 
durante a campanha, propôs 
inclusive o resgate da Rural-
minas. “O documento com 
essa proposta está registra-
do”, ressaltou.
Relevância – O deputado 
Fabiano Tolentino (PPS) clas-
sificou como um equívoco 
a proposta de extinção da 
fundação. “O serviço presta-
do é essencial para Minas”, 
afirmou. Já o deputado Fred 

Os servidores da Fundação 
Rural Mineira (Ruralminas), 
que está perto de comple-
tar 50 anos, lutam pela ma-
nutenção da instituição. Em 
audiência pública das Co-
missões de Agropecuária e 
Agroindústria e de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
realizada ontem, participan-
tes e deputados defenderam 
não só a continuidade, mas 
também a reestruturação da 
fundação.

Vinculada à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa),  
a Ruralminas é responsável 
por planejar e executar proje-
tos de logística e de engenha-
ria para o desenvolvimento 
do meio rural. O Projeto de 
Lei (PL) 3.510/16, que com-
põe a reforma administrati-
va encaminhada pelo Exe-
cutivo, propõe a extinção da 
instituição.

O presidente da Associa-

Ricardo Barbosa

Participantes de audiência ressaltaram a importância da Ruralminas
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Representantes de ocupações da 
RMBH são recebidos na Assembleia

Exploração financeira de idosos preocupa

Presidente da ALMG recebeu integrantes da ocupação William Rosa

Assunto foi discutido pela Comissão Extraordinária do Idoso

Flávia Bernardo

Clarissa Barçante

A deputada Geisa Teixei-
ra (PT) lembrou que as pes-
soas mais velhas precisam 
ser mais valorizadas, uma vez 
que, em 2040, cerca de 27% 
da população brasileira será 
idosa. Já a deputada Rosân-
gela Reis (Pros) ressaltou que 
os idosos são muito desres-
peitados no Brasil. 

verdadeiras armadilhas finan-
ceiras”, alertou.
Agiotagem – O deputado 
Isauro Calais (PMDB) tam-
bém criticou os empréstimos 
consignados, que classificou 
de “agiotagem legalizada”. 
Ele ressaltou que a comissão 
precisa agir para mudar a re-
alidade de muitos idosos. 

A delegada titular da 
Delegacia Especializada de 
Atendimento ao Idoso e ao 
Deficiente, Larissa Campos, 
confirmou o crescimento do 
fenômeno. “Quase 100% dos 
atendimentos que fiz nas últi-
mas duas semanas foram des-
se tipo. Assim como nos casos 
de violência física ou psicoló-
gica, os principais agressores 
são da família”, afirmou.

Pedro Aurélio Baeta, 
assessor jurídico do Procon 
Assembleia, também relatou 
diversos casos apresentados 
ao órgão, ressaltando que os 
mais comuns são os de em-
presas que procuram enganar 
as pessoas mais velhas, ofe-
recendo revisão de aposen-
tadoria ou obtenção de be-
nefícios mediante depósitos 
e pagamento de honorários. 
“Outro exemplo de abuso são 
os empréstimos consignados, 

A violência patrimonial e fi-
nanceira contra o idoso está 
crescendo em Minas, confor-
me atestaram ontem diversas 
autoridades, em audiência 
pública da Comissão Extra-
ordinária do Idoso. Esse tipo 
de agressão é constituída de 
ações que envolvem enganar 
esse segmento da população 
para obtenção de vantagens 
econômicas e abrangem des-
de familiares que usam car-
tões de crédito e o salário do 
idoso sem o seu conhecimen-
to até empréstimos consigna-
dos com juros abusivos.

Presidente do Conselho 
Estadual do Idoso, Dilson 
José de Oliveira apresentou 
dados coletados em registros 
de denúncias ao Disque Direi-
tos Humanos, que mostram o 
aumento desse tipo de vio-
lência no primeiro trimestre 
deste ano. 

Municipal. Vítimas da ação 
também alegaram truculên-
cia. Um dos moradores teve 
o braço quebrado por causa 
da violência dos guardas.
Solidariedade – Os deputa-
dos presentes se mostraram 
solidários aos moradores. “As 
palavras ditas aqui retratam 
o sentimento de cada um de 
vocês e daqueles que pude-
ram estar presentes”, disse o 
deputado Bosco (PTdoB).

Já o deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) lembrou que 
moradia é um direito funda-
mental. O deputado Cristiano 
Silveira (PT) afirmou que a 
ALMG vai intermediar as con-
versas entre os moradores e 
os poderes responsáveis pe-
las ações de reintegração de 
posse.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que reforçou seu 
comprometimento com as ne-
gociações, teve requerimento 
de sua autoria aprovado para 
a realização de audiência pú-
blica sobre as denúncias. 

tivo de prevenir arbitrarieda-
des em casos de ocupações 
em áreas sob litígio judicial.  
Despejo – Mais cedo, mora-
dores das ocupações Maria 
Vitória e Maria Guerreira, na 
região de Venda Nova, e pes-
soas que se instalaram em 
um terreno no bairro Filadé-
lfia, na Região Noroeste da 
Capital, participaram de reu-
nião da Comissão de Direitos 
Humanos. 

Os moradores das ocupa-
ções em Venda Nova foram 
despejados na última segun-
da-feira (20), em operação 
conduzida pela Polícia Mili-
tar. “As casas foram destruí-
das por trator. Um morador 
foi chutado no chão por um 
sargento do Corpo de Bom-
beiros”, afirmou Isabela Me-
lo, do movimento Brigadas 
Populares.

O despejo no bairro Fila-
délfia, por sua vez, ocorreu 
na quarta-feira da semana 
passada (15), promovido 
pelo comando da Guarda 

de Justiça do Estado a sus-
pensão da ação de reinte-
gração de posse do terreno, 
ocupado há quase três anos. 
A área pertence às Centrais 
de Abastecimento de Minas 
Gerais (CeasaMinas). 

Na ocasião, o deputado 
Rogério Correia (PT) solicitou 
ao presidente apoio para a 
aprovação do Projeto de Lei 
3.562/16, em tramitação na 
Assembleia, que tem o obje-

O receio de perder as cons-
truções de madeirite que, 
embora precárias, são o úni-
co lar das 400 famílias da 
Ocupação William Rosa, de 
Contagem, trouxe os repre-
sentantes da comunidade 
mais uma vez ao Parlamento 
mineiro. Em reunião realiza-
da ontem, o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), se compro-
meteu a solicitar ao Tribunal 
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ACONTECE HOJE
9h30

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

10 horas
• Visita do embaixador do Vietnã (Salão Nobre)
• Comissão Extraordinária das Barragens (Plenarinho I) – debater, com a 

presença de convidados, as consequências do rompimento da barragem 
da Samarco, em Mariana. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Fi-
lho e outros

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indeniza-
ção do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS

13h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de  Oliveira) 

– debater, com a presença de convidados, as alterações no sistema de 
previdência e seguridade social. Requerimento: deputado Celinho do 
Sinttrocel

14h15
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• 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
17 horas

• Comissão de Meio Ambiente (Belo Horizonte) – visita ao Consórcio de 
Recuperação da Bacia da Pampulha, para conhecer as atividades em de-
senvolvimento para a despoluição da Lagoa da Pampulha. Requerimen-
to: deputada Marília Campos

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

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Mário Penna, pe-

los seus 45 anos. Requerimento: deputado Vanderlei Miranda

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.503/16

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

TV ASSEMBLEIA

 0h05 Palestra – Governança de Políticas Públicas, com Leonardo Ladeira
 1h Panorama – Aumento das uniões homoafetivas no Brasil 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(17/5) – Fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares 
de locomoção para pessoas com deficiência

 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis

 6h TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 
Medidas Socioeducativas

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Dramaturgo Jota D’Ângelo

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Prevenção às queimaduras
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 

desenvolvimento dos territórios Sul e Sudoeste

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas Socioeducativas
 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 – Dramaturgo Jota D’Ângelo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Prevenção às queimaduras
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 45 anos do 

Instiuto Mário Penna 
 20h30 Horário Político
 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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