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Servidores classificam proposta de
extinção do Deop como retrocesso

A proposta de extinção do 
Departamento Estadual de 
Obras Públicas (Deop) e de 
absorção de suas atribuições 
pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-MG), 
contida na reforma adminis-
trativa do Executivo, foi du-
ramente criticada ontem em 
reunião da Comissão de De-
senvolvimento Econômico. 
As especificidades da autar-
quia foram o principal argu-
mento na defesa de sua ma-
nutenção e fortalecimento.

A extinção do Deop está 
prevista nos Projetos de Lei 
(PLs) 3.503/16 e 3.509/16, do 
governador, que tramitam na 
ALMG em conjunto com ou-
tras propostas da reforma ad-
ministrativa. A representante 
dos servidores do Deop, Ân-
gela Maria Vieira Flores, argu-
mentou que as proposições 
não trazem economia nem 
eficiência, dois pressupostos 
da reforma. “A absorção pe-
lo DER é um retrocesso e um 
menosprezo pelo know-how 
e expertise do Deop”, opinou.

A exceção de estradas, a 
cargo do DER, a autarquia se 
responsabiliza pelas demais 
obras públicas, que vão des-
de escolas e aeroportos até a 
pavimentação de ruas e cana-
lização de córregos. Segundo 
Ângela Flores, há o risco de 
descontinuidade das obras 

em andamento, as quais so-
mam R$ 2,14 bilhões.

O diretor-geral do Deop, 
Flávio Menicucci, explicou que 
a autarquia coordena obras 
para 31 órgãos públicos, o que 
ajuda a reduzir as equipes de 
obras nessas instituições. Con-
forme informou, 122 cargos 
irão para outra estrutura no 
DER, o que sinalizaria a redu-
ção no quadro de servidores 
de recrutamento amplo. “A cul-
tura do órgão está nas pessoas 
que lá trabalham”, enfatizou. 
Cargos – O secretário de Es-
tado de Transportes e Obras 

Públicas, Murilo Valadares, 
afirmou que a proposta de 
fusão mantém os cargos do 
Deop, mas salientou que os 
servidores de recrutamento 
amplo sabem que não têm 
direito à estabilidade.

Ele também negou que 
a reforma busque economia, 
frisando que o objetivo é a 
eficiência. No entanto, foi 
confrontado pelo deputado 
Antônio Carlos Arantes (PSDB), 
que citou depoimentos do 
governador Fernando Pimen-
tel sobre a economia a ser 
obtida com a reforma.

Valadores defendeu que 
o Estado tenha apenas um 
órgão de engenharia, com a 
profissão fortalecida. “Hoje, 
temos 23 órgãos do Estado 
fazendo engenharia. O Deop 
não tem nem orçamento pró-
prio, o que é um escândalo, 
e está subjugado a outros ór-
gãos, que autorizam a libera-
ção de recursos e fiscalizam a 
obra”, afirmou. A unificação, 
de acordo com o secretário, 
cria um órgão presente em 40 
cidades mineiras, onde estão 
as regionais do DER, que pas-
sariam a ser do Deop também. 

Oposição defende a retirada de proposições
Deputados da oposição pre-
sentes defenderam a manu-
tenção do Deop e até mesmo 
a retirada de tramitação dos 
projetos que tratam da fusão 
com o DER. “Extinguir o Deop é 
extinguir seu conhecimento”, 
sentenciou Antônio Carlos 
Arantes. Ele criticou a falta de 
transparência do Executivo, 

que estaria criando três se-
cretarias, enquanto extingue 
órgãos sob o argumento da 
economia. 

O deputado João Leite 
(PSDB) também condenou os 
projetos e conclamou os ser-
vidores a permanecerem mo-
bilizados. “Essa mudança não 
traz economia. A secretaria 

terá que buscar outra forma 
de eficiência”, afirmou.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) ponderou que, 
se a área de engenharia pre-
cisa de ajustes no Estado, a 
solução é fortalecer o Deop. 

O deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), por sua 
vez, explicou que a vontade 

do governo é economizar e 
agilizar o trabalho interno, e 
não prejudicar os servidores.

Além de João Leite e Car-
los Pimenta, o requerimen-
to da audiência foi proposto 
também pelos deputados 
Gustavo Valadares (PSDB), An-
tônio Jorge (PPS), Felipe Attiê 
(PTB) e Wander Borges (PSB). 

 Servidores acompanharam os debates e receberam apoio dos parlamentares durante a audiência

 Raíla Melo 
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Votação de pareceres sobre projetos da
reforma administrativa pode ocorrer hoje

Oito proposições que tratam 
da reforma administrativa 
proposta pelo governo do Es-
tado tiveram avulsos (cópias 
dos pareceres) de 1º turno 
distribuídos aos parlamen-
tares em reuniões realizadas 
no final da tarde de ontem 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). O prazo 
para exame dos avulsos é 
de seis horas. Com isso, a 
votação dos pareceres pode 
acontecer nas próximas reu-
niões da comissão, que estão 
marcadas para as 10h30 e as 
11 horas de hoje.

Foram distribuídos avul-
sos das seguintes proposi-
ções, todas de autoria do 
governador: Projeto de Lei 
(PL) 3.504/16, que trata da 
extinção do Departamen-
to Estadual de Telecomu-

nicações de Minas Gerais 
(Detel-MG); PL 3.505/16, o 
qual extingue o Escritório 
de Representação do gover-
no do Estado em Brasília; PL 
3.506/16, que acaba com o 
Instituto de Geoinformação 
e Tecnologia (IGtec); e PL 
3.507/16, o qual prevê a ex-
tinção da Fundação Centro 
Internacional de Educação, 
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex).

Também foram distri-
buídas cópias dos pareceres 
do PL 3.510/16, que extingue 
a Fundação Rural Mineira 
(Ruralminas); do PL 3.511/16, 
que acaba com a autarquia 
Imprensa Oficial do Estado; 
do PL 3.515/16, que modifica 
as funções da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) 

e da Companhia de Proces-
samento de Dados do Estado 
de Minas Gerais (Prodemge); 
e do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 52/16, que al-
tera o Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos Civis do Estado.

Na mesma reunião, es-
tavam em pauta outros dois 
projetos que integram a re-
forma administrativa, que 
não foram examinados. O 
relator Tadeu Martins Leite 
(PMDB) pediu prazo regimen-
tal para elaborar o parecer do 
PL 3.509/16, que extingue o 
Departamento de Obras Pú-
blicas do Estado  (Deop). Já 
o PL 3.516/16, que autoriza 
a extinção da Companhia 
Mineira de Promoções (Promi-
nas), foi retirado de pauta pe-
lo presidente da CCJ, deputa-
do Leonídio Bouças (PMDB), 

por ter sido anexado ao PL 
3.515/16 e analisado no mes-
mo parecer.
Repercussão – As propos-
tas de extinção da Impren-
sa Oficial (PL 3.511/16) e da 
Ruralminas (PL 3.510/16) 
estão entre as proposições 
de maior repercussão da re-
forma administrativa. Em 
relação à última, o relator 
na CCJ, deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), opinou pela 
sua aprovação na forma do 
substitutivo nº 1. O novo tex-
to ajusta o projeto às normas 
constitucionais e legais, bem 
como à técnica legislativa. 

Já o PL 3.511/16 foi re-
latado pelo deputado Tadeu 
Martins Leite, que apresen-
tou o substitutivo nº 1, com o 
objetivo de corrigir aspectos 
da técnica legislativa.  

Assim, os substitutivos 
apresentados pelos relatores 
sugerem correções nas propo-
sições originais, mas mantêm a 
previsão de extinção dos órgãos. 
Imóveis – A CCJ também 
distribuiu em avulso o pare-
cer sobre outro projeto que 
não compõe a reforma ad-
ministrativa, o PL 3.482/16, 
de autoria do governador. A 
matéria autoriza o Executivo 
a receber os imóveis do com-
plexo da Cidade Administrati-
va construídos pela Codemig.

O PL 969/15, por sua 
vez, foi o único a ter seu pa-
recer aprovado na CCJ, que 
concluiu pela sua legalidade. 
A proposição, do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), 
trata da certificação eletrôni-
ca de documentos oficiais.  

PL isenta veículo roubado de taxas
A Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públi-
cas aprovou ontem parecer 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 1.994/15, que preten-
de isentar o contribuinte do 
pagamento de custos com 
remoção, reboque e estadia 
em pátios nos casos em que 

o veículo for roubado, furta-
do ou extorquido.

A isenção se dará no pra-
zo de 30 dias contados da co-
municação da devolução do 
veículo ao proprietário. 

A proposição, de autoria 
do deputado Elismar Prado 
(sem partido), teve como re-

lator o deputado Anselmo Jo-
sé Domingos (PTC).
Código Militar – Na Comis-
são de Segurança Pública, 
foi aprovado parecer pela 
aprovação do PL 779/15, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB). 
A proposição retira do Códi-
go de Ética e Disciplina dos 

Militares a tipificação como 
transgressão disciplinar de 
natureza grave a conduta 
do militar que se referir de 
modo depreciativo a ato 
da administração pública. 
A matéria foi relatada pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT).

Cópias dos relatórios sobre oito proposições foram distribuídas aos parlamentares para análise

Guilherme Dardanhan 



29 de junho de 2016 quarta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

Geoprocessamento vai auxiliar no
combate ao crime na zona rural 

Furtos e roubos na zona rural 
de Itaúna foram as principais 
reclamações apresentadas à 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria, em reunião 
realizada ontem no municí-
pio. Representantes da Polí-
cia Militar (PM) expuseram as 
estratégias que têm sido ado-
tadas contra a criminalidade, 
que vai de pequenos furtos 
de equipamentos a grandes 
roubos de gado.

Levantamento da PM apon-
tou o crescimento de 37% do 
número de furtos na zona ru-
ral de uma região que abarca 
50 municípios, a maioria no 
Centro-Oeste. O aumento foi 
observado entre os meses de 
janeiro e junho de 2016, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Em junho 
deste ano, porém, houve um 
decréscimo de 14% nesse ti-
po de crime, em comparação 
com o mês anterior.

Um dos motivos da me-
lhora, de acordo com o chefe 
da Seção de Emprego Opera-
cional da 7ª Região da Polícia 
Militar, major Jocimar dos 
Santos, é a intensificação da 
Patrulha Rural Regionalizada.

O programa funciona 
com patrulhas feitas por po-
liciais de unidades próximas, 
que se revezam e montam 

equipes mistas. “Utilizamos 
trabalhos de inteligência pa-
ra acompanhar a migração 
do crime, nos adequar e nos 
antecipar na adoção de estra-
tégias”, explicou Jocimar.

O major abordou, ainda, 
a implantação de um traba-
lho de geoprocessamento por 
parte da PM. A corporação 
estaria finalizando um acordo 
com uma empresa privada, a 
fim de obter a base de dados 
para o projeto. “Teremos a 
catalogação de todos os en-

dereços, norteados por GPS. 
Isso vai facilitar a chegada das 
patrulhas rurais”, disse.

O município de Pará de 
Minas, vizinho ao de Itaúna, 
será o primeiro a ser mapeado.
Recursos – O deputado Fa-
biano Tolentino (PPS) afir-
mou que os crimes que têm 
sido cometidos na região são 
fruto de uma ação organiza-
da. “Se roubam 100 cabeças 
de gado, precisam ter cami-
nhão e frigorífico e conhecer 
a fazenda. Não é qualquer 

um que faz esse tipo de rou-
bo”, salientou.

Segundo o parlamentar, 
houve uma redução nos re-
cursos direcionados às Polí-
cias Militar e Civil por parte 
do governo do Estado. 
Porte de armas – O deputado 
Inácio Franco (PV) concordou 
com o colega e acrescentou 
que o homem do campo está 
desprotegido sem armas em 
casa. Por isso, ele defendeu 
a revogação do Estatuto do 
Desarmamento.

Comissão homenageia ex-deputado
O legado de Euclides Pereira Cintra foi exaltado nos pronuncia-
mentos em homenagem ao ex-deputado estadual pelo cen-
tenário de seu nascimento. Na reunião, realizada pela Co-
missão de Administração Pública ontem, no Salão Nobre, fo-
ram entregues votos de congratulações a familiares do político.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), que solicitou 
a homenagem, ressaltou a história de Euclides Cintra, que 
ingressou na ALMG em 1951 e depois foi ainda eleito para 
outros oito mandatos consecutivos. “Atuou em várias co-
missões técnicas e, em seus nove mandatos, participou de 
todas as comissões existentes à época na Assembleia”, sa-
lientou Dalmo Ribeiro.

Já o deputado Dirceu Ribeiro (PHS) salientou a relevân-
cia da homenagem. “O ex-deputado Cintra deixou seu no-
me na história”, afirmou.

O filho do ex-deputado, José Kleper Cintra, agradeceu a ho-
menagem em nome de toda a família. “Ele foi criado em berço 
familiar simples, onde recebeu valorosa educação”, comentou. 

Willian Dias 

 Audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria abordou a violência no campo

Pollyanna Maliniak 
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Efetivo policial de Além Paraíba foi 
reduzido a quase a metade em 25 anos

O aumento do efetivo policial 
e mais viaturas nas ruas fo-
ram duas medidas defendidas 
ontem para a contenção da 
criminalidade em Além Paraí-
ba. O município contaria hoje 
com somente três viaturas, 
seis policiais civis e 38 milita-
res, segundo dados apresen-
tados durante audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica solicitada pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

Roberto Tolentino de Oli-
veira, vereador de Além Paraíba, 
foi quem trouxe à comissão a 
preocupação com o aumento 
do número de crimes na cida-
de. Segundo Tolentino, desde 
2015 até agora, Além Paraíba 
teve 94 ocorrências policiais 
de crimes diversos.

Ele ainda lembrou que o 
município está na divisa en-
tre Minas e o Rio de Janeiro, 
favorecendo o ingresso e o 
trânsito de criminosos. 

Contudo, o major Antônio 
Carlos de Freitas, subcomandan-

te da 6ª Companhia Indepen-
dente na região, negou que a 
criminalidade em Além Paraíba 
venha aumentando. O major re-
latou que, de janeiro deste ano 
até 31 de maio passado, foram 
registradas 10 ocorrências de 
crimes violentos na cidade. “Is-
so dá uma média de crimes por 
mês menor do que o melhor ín-
dice europeu”, argumentou. 
Queda do efetivo – Por outro 
lado, Freitas admitiu que hou-
ve uma redução do efetivo 
policial na cidade. Em 1991, o 
município contava com 72 ho-
mens, número que caiu para 
38 este ano, uma redução a 
quase a metade em 25 anos. 
Investimento – O deputado 
Sargento Rodrigues afirmou 
que a situação em Além Paraí-
ba é fruto, entre outras coisas, 
da redução dos recursos des-
tinados pelo governo do Es-
tado para o custeio da PM. O 
montante teria caído de R$ 316 
milhões, em 2014, para R$ 278 
milhões, no ano passado.

Ele acrescentou que 135 
municípios mineiros localiza-
dos nas regiões de divisa es-
tariam sem receber a devida 
atenção, com o fim do chama-
do “cinturão de segurança” 
formado por essas cidades 
para a adoção de ações que 
atendam suas especificidades. 

Nesse sentido, o depu-
tado João Leite (PSDB) des-

tacou a falta de um posto da 
Polícia Rodoviária Federal 
em Além Paraíba. Já o depu-
tado Cabo Júlio (PMDB) ob-
servou, sobre a transferência 
da cadeia local à Superintên-
cia de Administração Prisio-
nal do Estado (Suapi), que a 
medida permitirá a liberação 
de policiais para a atuação na 
segurança, de fato.

Parlamentares discutiram a criminalidade em Além Paraíba

PLENÁRIO

Extinção da Hidroex recebe emendas
O Plenário recebeu ontem, na 
Reunião Ordinária, mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel, por meio da qual ele 
encaminha quatro emendas ao 
Projeto de Lei (PL) 3.507/16, que 
extingue a Fundação Centro In-
ternacional de Educação, Capa-
citação e Pesquisa Aplicada em 
Águas (Hidroex) e transfere suas 
funções para a Universidade do 
Estado de Minas Gerais (Uemg).

O projeto é uma das pro-
posições que integram a re-
forma administrativa enviada 
pelo Executivo ao Parlamento 
mineiro. As alterações suge-
ridas propõem a criação de 
cargos de direção superior 
na área de regularização am-
biental do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente (Sisema) 
e o aperfeiçoamento do se-
tor de pesquisa da Fundação 
João Pinheiro.

Crédito suplementar – Outras 
duas mensagens do governa-
dor enviadas à Assembleia 
contêm projetos de lei que 
autorizam abertura de crédi-
to suplementar ao orçamento 
fiscal do Estado. A primeira (PL 
3.662/16), em favor do Tribu-
nal de Justiça (TJ) e do Fundo 
Especial do Poder Judiciário. A 
outra (PL 3.661/16) é destina-
da ao Ministério Público (MP) 
e ao Fundo Especial do órgão. 

Os créditos suplementares 
chegam ao limite de até R$ 45 
milhões, para o TJ, e de até 
R$ 74 milhões, para o Fundo 
Especial do Poder Judiciário. 

O limite de crédito será 
de R$ 540 mil, no MP, e de 
até R$ 4 milhões, no Fundo 
Especial do MP.
Imóveis – O governador tam-
bém enviou mensagem enca-
minhando o PL 3.663/16, que 

autoriza o Poder Executivo a 
alienar diversos imóveis de 
propriedade do Estado. O ob-
jetivo é reduzir despesas e ra-
cionalizar os gastos estaduais.
Comissão Especial – Ainda du-
rante a reunião, a Mesa da As-
sembleia anunciou a composi-
ção da comissão especial que vai 

avaliar a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 20/15, que 
tem como primeiro signatário o 
deputado Cabo Júlio (PMDB). 

Farão parte da comissão os 
deputados Durval Ângelo (PT), 
Sargento Rodrigues (PDT), Glay-
con Franco (PV), Mário Hen-
rique Caixa (PV) e Cabo Júlio.

Guilherme Dardanhan 

O Plenário recebeu mensagens do governador na reunião de ontem 

 Guilherme Bergamini
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BR-367
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) criticou as péssi-
mas condições do trecho da 
Rodovia BR-367 localizado no 
Vale do Jequitinhonha, enfa-
tizando que, há anos, a re-
gião sofre com o descaso das 
autoridades e dos órgãos res-
ponsáveis. Ele acusou o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) 

de ser criminoso e omisso, 
por permitir que a estrada 
continue da forma como es-
tá. O parlamentar mencio-
nou a morte de uma jovem 
esta semana, no trecho. “Há 
anos pessoas daquela região 
pedem melhorias”, declarou. 
Acatando sugestão da depu-
tada Marília Campos (PT), 
que o aparteou, Doutor Je-
an Freire informou que vai 

solicitar uma visita ao Dnit e 
à BR-367, com o objetivo de 
cobrar ações do órgão. Em 
aparte, além de Marília Cam-
pos, o deputado Felipe Attiê 
(PTB) também demonstrou 
seu apoio. O deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB), em úl-
timo aparte, lamentou a mor-
te de um vereador do muni-
cípio de Almenara, em conse-
quência de um acidente.

BR-251
Carlos Pimenta (PDT) pediu a 
continuidade das obras na ro-
dovia BR-251, que, segundo 
ele, está intransitável. O de-
putado fez coro à fala de Dou-
tor Jean Freire, dizendo que, 
em suas tentativas de mos-
trar a importância da estra-
da, não obteve respostas. De 
acordo com o parlamentar, 
além de reunir uma comissão 

de deputados para percorrer 
os trechos mais comprometi-
dos, a grande imprensa tam-
bém deve ser convidada para 
registrar a precariedade das 
rodovias. O deputado desta-
cou, ainda, audiência da Co-
missão de Segurança Pública 
realizada ontem, na qual au-
toridades do município de 
Além Paraíba reclamaram da 
falta de segurança na região. 

Em aparte, o deputado Dou-
tor Jean Freire se solidarizou 
com o colega e afirmou que 
o governo deve garantir o 
direito do cidadão de ir e 
vir. O deputado Antônio 
Jorge (PPS), também em 
aparte, disse que tal des-
caso acontece também em 
outros setores que depen-
dem de recursos federais, 
como a saúde.

Reforma administrativa
A reforma administrativa pro-
posta pelo Executivo recebeu 
críticas do deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB). Segun-
do o parlamentar, reformas 
devem vir para melhorar, o 
que, no caso de Minas Ge-
rais, não estaria ocorrendo. 
Segundo o deputado, o Ins-
tituto Mineiro de Agropecuá-
ria  (IMA), que ele classificou 

como fundamental para o 
desenvolvimento do Esta-
do, deve sofrer um corte de 
mais de 300 cargos. “O pilar 
do País é o setor agropecuá-
rio”, declarou. Arantes tam-
bém acusou o governador 
de querer acabar com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico por não ter apoio 
partidário no setor. Por fim, 
ele censurou as políticas de 

segurança no Estado, afir-
mando que a violência é uma 
realidade constante em Mi-
nas. Em aparte, o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
defendeu a manutenção da 
Imprensa Oficial, uma vez 
que a reestruturação pro-
posta prevê a sua extinção, 
e lamentou a celeridade na 
tramitação do PL 3.511/16, 
que contém a medida. 

BR-381
O estado de conservação 
das estradas também foi o 
tema abordado pelo depu-
tado Wander Borges (PSB). 
Ele afirmou que vem pedin-
do a conclusão das obras 
de duplicação da BR-381 há 
tempos, desde que foi anun-
ciado o projeto, em 2003. O 
parlamentar fez um histórico 
sobre os entraves que, nesses 

13 anos, impediram a conclu-
são do serviço. Segundo ele, 
em 2010, foi divulgada uma 
previsão de início das obras 
para 2013, com liberação de 
parte dos recursos e publica-
ção de editais, entretanto as 
medidas foram revogadas, e 
as obras continuam pratica-
mente paralisadas. Borges 
defendeu que o Congresso 
Nacional garanta recursos 

para as obras na proposta or-
çamentária do próximo ano. 
Em aparte, o deputado Deiró 
Marra (PSB) lembrou a reali-
zação de audiência pública, 
na semana passada, sobre o 
tema, e afirmou que, mes-
mo quando as rodovias são 
privatizadas, ainda esbarram 
em obstáculos como a falta 
de licenciamento ambiental 
para algumas intervenções. 

Saúde 
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) defendeu a área da 
saúde e saudou a posse do 
mineiro Francisco Figueiredo 
como secretário de assistên-
cia à saúde do Ministério, 
afirmando que o novo ges-
tor pode contar com o apoio 
dos deputados mineiros. Ele 
lamentou o que conside-
ra “absurda discriminação” 

contra o Estado por parte do 
governo federal nos últimos 
anos. Segundo Antônio Jorge, 
não somente as estradas são 
negligenciadas, mas também 
outros setores, especialmen-
te a saúde. “Somente este 
ano, o governo federal trans-
feriu R$ 400 milhões para o 
setor, mas apenas 0,7% foi  
destinado a Minas”, infor-
mou. “Reconhecemos as difi-

culdades, mas precisa-se exi-
gir clareza nas prioridades, e 
vamos exigir esse tratamento 
para a saúde”, concluiu. Em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) falou sobre 
sua preocupação com a se-
gurança e apresentou dados 
que mostram que os inves-
timentos na área de defesa 
social diminuíram na atual 
gestão do governo do Estado. 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 1.831/15 (1º turno), da deputada Marília Campos, o qual cria o Conselho 
Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

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

discutir e votar pareceres sobre o PL 257/15 (1º turno), do deputado 
Inácio Franco, que autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de 
Buenópolis; e sobre o PL 1.916/15 (1º turno), do Tribunal de Contas, o 
qual institui o Fundo do Tribunal de Contas do Estado 

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – debater, com a presença de 

convidados, os comitês de bacia dos afluentes do Rio Doce e o contrato 
de gestão do Instituto Bioatlântica para atuação como agência de bacia. 
Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre 16 proposições, entre as quais o PL 3.482/16 (1º turno), do 
governador, que autoriza o Executivo a receber os imóveis do complexo 
da Cidade Administrativa que foram construídos pela Codemig

11 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre nove proposições, todas pertencentes à proposta de refor-
ma administrativa encaminhada pelo Executivo

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
• Comissão da PEC 43/15 (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

14h15
• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Utramig (Auditório) 

– eleger presidente e vice
14h30

• Comissões de Cultura e de Educação (Plenarinho I) – debater, com a 
presença de convidados, o processo de reconhecimento do conjunto 
arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Requerimento: deputados Paulo Lamac e Bosco

• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de redação final
15 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.167/15 (2º turno), do deputado Antônio Jorge, que estabelece diretri-
zes para a atenção à saúde materna e infantil no Estado 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

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

dispensam Plenário 
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-
sições da comissão

17h15
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.510/16 (1º tur-
no), do governador, que extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

17h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre oito proposições que integram a reforma administrativa 
encaminhada pelo Executivo

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Doação de medula óssea
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (17/5) – Reivindicações dos 

profissionais de Enfermagem sobre redução de jornada de 
trabalho e o piso salarial 

 5h05 Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 
Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte 
público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Importância do teste do pezinho 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte 
público

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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Importância do teste do pezinho 
 20h Geração Especial – Diga não às drogas
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Sul e Sudoeste
 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 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. Prosse-
guimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus vizinhos. Faça a sua 
parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


