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Deputados criticam extinção de instituições
nião deles, prejudica o proces
so de análise das proposições.

Os deputados Leonídio 
Bouças (PMDB), Tadeu Martins 
Leite (PMDB), Cristiano Silveira 
(PT) e Duarte Bechir (PSD) pon
deraram, no entanto, que a 
CCJ se restringe à avaliação da 
legalidade dos projetos.

Os parlamentares ainda se 
mostraram preocupados com 
a situação dos servidores de 
todos os órgãos, fundações e 
autarquias que serão extintos, 
de acordo com a reforma. Eles 
também condenaram a celeri
dade da tramitação dessas ma
térias na ALMG, o que, na opi

los Pimenta (PDT) criticaram 
essas propostas. Sobre a 
 Ruralminas, eles destacaram 
o trabalho realizado por ela no 
Norte de Minas. Já em relação 
à Imprensa Oficial, ambos en
fatizaram a sua incumbência 
de levar notícias às diversas 
regiões do Estado.

Nas reuniões da CCJ realizadas 
na tarde e na noite de ontem, 
causaram mais polêmica en
tre os parlamentares os pro
jetos que tratam da extinção 
da Ruralminas e da Imprensa 
Oficial.

Os deputados Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) e Car

Comissão de Administração Pública deixa
para hoje análise da reforma administrativa

Flávia Bernardo

Todas as oito proposições distribuídas em avulso podem ser votadas na tarde de hoje

que extingue a Fundação Rural 
Mineira (Ruralminas).

O mesmo entendimento 
foi seguido em relação ao PL 
3.511/16, que trata da extin
ção da Imprensa Oficial do Es
tado; ao PL 3.515/16, o qual 
altera as atribuições da Com
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig) e da Companhia 
de Processamento de Dados 
do Estado  (Prodemge); e ao 
Projeto de Lei Complemen
tar (PLC) 52/16, que modifica 
o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado.

Portanto, os pareceres da 
Comissão de Administração 
Pública, em 1º turno, recomen
dam a aprovação na forma do 
substitutivo nº 1, da CCJ, das 
seguintes proposições relati
vas à reforma administrativa: 
PL 3.504/16, que extingue o 
Departamento Estadual de Te
lecomunicações de Minas Ge
rais (Detel-MG); PL 3.505/16, o 
qual prevê a extinção do Escri
tório de Representação do Go
verno do Estado em Brasília; PL 
3.506/16, que acaba com o Ins
tituto de Geoinformação e Tec
nologia (Igtec); e PL 3.510/16, 

Lei (PL) 3.507/16, que extingue 
a Fundação Centro Internacio
nal de Educação, Capacitação 
e Pesquisa Aplicada em Águas 
 (Hidroex). Nesse caso, o pare
cer do relator é pela aprovação 
da matéria na forma do substi
tutivo nº 2, que apresentou.

O novo texto incorpora 
emendas do governador que 
propõem a criação de cargos 
de direção superior na área 
de regularização ambiental do 
Sistema Estadual de Meio Am
biente (Sisema) e o aperfeiçoa-
mento do setor de pesquisa 
da Fundação João Pinheiro.

Em duas reuniões realizadas 
em sequência na tarde de on
tem, cópias dos pareceres de 
1º turno da Comissão de Ad
ministração Pública referen
tes a oito proposições da re
forma administrativa encami
nhada pelo Executivo foram 
distribuídas aos deputados. 
Essa distribuição em avulso, 
como é chamada regimental
mente, concede prazo de seis 
horas para exame das propos
tas. Dessa forma, os projetos 
podem ser votadas nas reu-
niões da comissão convoca
das para a tarde de hoje.

Os avulsos foram distri
buídos durante uma reunião 
conjunta das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Or
çamentária (FFO) e de Admi
nistração Pública, e em outra 
reunião promovida apenas 
pela segunda comissão. To
das as oito proposições fo
ram relatadas pelo deputado 
João Magalhães (PMDB).

Em sete casos, dos oito 
projetos analisados, o parla
mentar recomenda, em seus 
relatórios, a aprovação das pro
posições na forma do substitu
tivo nº 1, da Comissão de Cons
tituição e Justiça (CCJ), que 
também as analisou ontem. A 
única exceção foi o Projeto de 
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CCJ conclui pela legalidade do projeto 
que institui o Plano Estadual de Cultura

PL propõe diretrizes para política LGBT

Comissão especial elege presidente
funcionamento da institui
ção durante o processo de 
finalização de suas ativida
des. Caso a proposição seja 
aprovada, a fundação será 
absorvida pela Universidade 
do Estado de Minas Gerais 
(Uemg). 

Segundo justificativa do 
governador, embora tenha 
sido proposta a extinção da 
Utramig pelo Projeto de Lei 
3.508/16, que integra a re
forma administrativa enca
minhada pelo Executivo, é 
necessário garantir o regular 

o Trabalho de Minas Gerais 
(Utramig). A deputada Ma
rília Campos (PT) foi eleita 
vice-presidente e também 
designada relatora da indi
cação. A votação ocorreu 
ontem, na primeira reunião 
da comissão.

O deputado Celinho do Sint
trocel (PCdoB) foi eleito pa
ra presidir a comissão espe
cial que vai emitir parecer 
sobre a indicação de Lin
domar Gomes da Silva para 
o cargo de presidente da 
Fundação de Educação para 

(PPS), está pronto para aná
lise em 2º turno no Plenário. 
A proposição, que traz dire
trizes para a atenção à saúde 
materno-infantil no Estado, 
recebeu ontem parecer favo
rável da Comissão de Saúde. 
O relator foi o deputado Ge
raldo Pimenta (PCdoB).

LGBT, mas, como criar ou ex
tinguir órgãos da administra
ção direta é uma prerrogativa 
exclusiva do governador, o 
substitutivo passou a estabe
lecer diretrizes para a política 
estadual LGBT.
Saúde – Já o PL 2.167/15, 
do deputado Antônio Jorge 

cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 1.831/15, 
da deputada Marília Campos 
(PT), na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti
tuição e Justiça (CCJ). 

Originalmente, a matéria 
institui um conselho estadual 
de cidadania do segmento 

A proposição que sugere di
retrizes para a Política Esta
dual de Defesa dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT) 
deu mais um passo em sua 
tramitação na Assembleia. 
Ontem, a Comissão de Direi
tos Humanos aprovou pare

Ricardo Barbosa

Na reunião realizada na manhã de ontem, outros três projetos receberam o aval da CCJ

de Cultura, promovido pela 
ALMG. 
Mercadorias – A comissão 
também concluiu pela legali
dade de duas proposições de 
autoria do deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB): o PL 
1.024/15, que proíbe os esta
belecimentos comerciais de 
submeter os consumidores à 
conferência de mercadorias 
após ser efetivado o pagamen
to por elas; e o PL 758/15, o 
qual regulamenta os dispositi
vos da Constituição do Estado 
que autorizam o Executivo a 
promover a alienação e a con
cessão administrativa de ter
ras públicas e devolutas sem 
prévia autorização legislativa.

Outro projeto  avalizado 
pela CCJ foi o PL 3.482/16, 
do governador, que autori
za o Executivo a receber os 
imóveis do complexo da Ci
dade Administrativa, cons
truídos pela Codemig. Já o PL 
1.658/15, dos deputados An
tônio Carlos Arantes e Duarte 
Bechir (PSD), teve sua análise 
adiada, por causa de pedido 
de vista do deputado Antônio 
Jorge (PPS). A matéria altera 
os limites do Parque Estadual 
da Serra do Papagaio.

gias, ações e metas pensadas 
para dar concretude opera
cional aos objetivos previstos.

As alterações propos
tas pela emenda pretendem 
corrigir a técnica legislativa e 
conferir maior clareza, conci
são e coesão ao texto. 
Fórum – Antes de ser apre
ciado pela CCJ, o projeto foi 
objeto de um grande debate 
com a sociedade civil, no fó
rum técnico Plano Estadual 

contém diretrizes que infor
mam como foi sua elabora
ção, tais como a explicitação 
do conceito de cultura adota
do, os princípios que regem 
o plano, os eixos temáticos 
que organizam sua estrutura, 
os desafios a ele impostos, e, 
por fim, os objetivos que visa 
alcançar.

A segunda parte é forma
da por um anexo constituído 
por um amplo rol de estraté

O Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
que institui o Plano Estadual 
de Cultura, recebeu parecer 
pela legalidade na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
na manhã de ontem. O rela
tor, deputado Tadeu Martins 
Leite  (PMDB), opinou pela ju
ridicidade da matéria e apre
sentou a emenda n° 1.

A proposição, de autoria 
do governador, é composta 
por duas partes. A primeira 
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Conjunto arquitetônico da Pampulha pode 
se tornar patrimônio cultural da Unesco

Comissão das Barragens divulga relatório
tante serão proibidas. Estamos 
criando estímulos econômicos 
para que o tratamento dos re
jeitos seja feito a seco”, adian
tou o deputado.

O documento deverá re
comendar, ainda, projetos de 
lei relacionados à política de 
atendimento aos atingidos 
por barragens e à fiscalização 
da atividade minerária.

O relator, deputado Rogé
rio Correia (PT), vai destacar, 
em seu relatório, alguns itens 
que, segundo ele, contribuirão 
para que o desastre não se re
pita. “Um dos principais pontos 
que serão levantados é um pro
jeto de lei propondo restrições 
na forma de se armazenarem 
os rejeitos de minério. Barra
gens com alteamento a mon

de rejeitos Fundão, da minera
dora Samarco, em Mariana.

Após ser apresentado, o 
parecer deverá ser aprovado 
pela comissão, em outra reu
nião, e encaminhado à Mesa 
da Assembleia, para publica
ção e providências. Se for o 
caso, o documento também 
será enviado para autorida
des e instituições.

A Comissão Extraordinária das 
Barragens vai apresentar hoje, 
às 10 horas, no Plenarinho IV, 
o relatório final de seus traba
lhos. Criada em novembro do 
ano passado, a comissão teve 
por objetivo acompanhar as 
consequências sociais, ambien
tais e econômicas da atividade 
minerária no Estado, em razão 
do rompimento da barragem 

Sarah Torres

Participantes da audiência destacaram a importância do conjunto arquitetônico da Pampulha 

tes está sendo ocupada. Pre
cisamos de conscientização, 
não adianta fazer todo esse 
investimento e depois o lago 
secar”, ponderou.
Comitê gestor – A chefe de 
gabinete do Instituto do Patri
mônio Histórico e Artístico Na
cional (Iphan), Rosângela Gui
marães, e a assessora técnica 
do Instituto Estadual do Patri
mônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (Iepha), Andrea 
Praça, destacaram o trabalho 
conjunto das instituições e a 
criação de um comitê gestor. 
Ficará a cargo desse grupo a 
unificação do perímetro de 
tombamento e as diretrizes de 
preservação da Pampulha. 

missos arrojados de restau
ração. As quatro construções 
estão sendo cada vez mais vi
sitadas e incorporadas ao dia a 
dia da cidade”, frisou José Ge
raldo, que também destacou o 
cuidado com o meio ambiente, 
especialmente com a Lagoa da 
Pampulha.
Apoio – A deputada Marília 
Campos (PT) afirmou que o 
município de Contagem, do 
qual foi prefeita, tem dado 
grande contribuição à limpeza 
da lagoa, mas que ainda é ne
cessário um trabalho preven
tivo e educacional na cidade 
para a preservação da bacia 
hidrográfica que alimenta a 
lagoa. “A região das nascen

título é um compromisso que 
o País assume de cumprir uma 
série de medidas de proteção 
desse patrimônio”, explicou. 

Para o deputado Paulo La
mac (Rede), o reconhecimento 
pela Unesco colocará o Estado 
em evidência e fortalecerá o 
turismo na Região Metropoli
tana de Belo Horizonte.
Preocupação ambiental – A 
prefeitura da Capital está pre
ocupada em proteger o patri
mônio, independentemente 
da obtenção ou não do título, 
conforme destacou o secre
tário municipal da Regional 
Pampulha, José Geraldo de 
Oliveira Prado.

“Estamos com compro

No próximo dia 15 de julho, 
o conjunto arquitetônico da 
Pampulha, na Capital, pode 
ser reconhecido como Patri
mônio Cultural da Humani
dade pela Organização das 
Nações Unidas para a Edu
cação, a Ciência e a Cultura, 
a Unesco. É o que revelou o 
diretor de Patrimônio Cultural 
da Fundação Municipal de Cul
tura de Belo Horizonte, Carlos 
Henrique Bicalho. O anúncio 
foi feito ontem, durante reu
nião conjunta das Comissões 
de Cultura e de Educação, 
 Ciência e Tecnologia.

O conjunto arquitetônico 
foi projetado pelo arquiteto Os
car Niemeyer, sob enco menda 
de Juscelino Kubitschek, então 
prefeito de Belo Horizonte. Ele 
é composto pelo Museu de 
Arte da Pampulha, a Casa do 
Baile, a Igreja São Francisco de 
Assis e o Iate Tênis Clube. 

Segundo Bicalho, tudo o 
que dependia da fundação foi 
feito. “Eles (Unesco) vão se reu
nir em Istambul, na Turquia, de 
10 a 20 de julho. Agora só nos 
resta aguardar”, disse. “Não es
tamos pedindo nada de extra
ordinário. É algo bem básico, 
se pensarmos na importância 
da obra de Oscar Niemeyer”, 
acrescentou. 

A oficial de Cultura da 
Representação da Unesco no 
Brasil, Isabel de Freitas Paula, 
reforçou que os mineiros po
dem ficar otimistas. “Já esta
mos implementando medidas 
que serão pedidas pela Unesco 
caso sejamos aprovados. Esse 
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Privatização de estradas será debatida

Crise econômica afeta repasse de 
recursos para os comitês de bacia

COMISSÕES

ragem de rejeitos de Germano, 
em Mariana, por sua vez, será 
tema de reunião da Comissão 
de Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social. O reque
rimento é dos deputados Ce
linho do Sinttrocel e Geraldo 
Pimenta, ambos do PCdoB.

pública sobre o direito das mu
lheres à reconstrução imediata 
das mamas, quando submeti
das a mastectomia (retirada 
das mamas), conforme deter
mina a Lei 12.802, de 2013. 
Barragens – As condições de 
trabalho e de segurança na bar

segundo semestre, edital de li
citação para privatizar 12% das 
rodovias estaduais.
Reconstrução de mamas – Na 
Comissão de Saúde, foi apro
vada solicitação do deputado 
Antônio Jorge (PPS) para a 
realização de uma audiência 

A Comissão de Assuntos Muni
cipais e Regionalização aprovou 
ontem requerimento do depu
tado Fred Costa (PEN) para que 
seja discutida a privatização 
das estradas de Minas Gerais. 
Segundo o parlamentar, o go
verno do Estado vai lançar, no 

Pollyanna Maliniak 

Representantes de comitês de bacias relataram haver dezenas de projetos paralisados por falta de recursos

servidores, a definição das 
áreas de proteção e a falta 
de apoio às bacias hidrográfi
cas. O deputado Dilzon Melo 
(PTB) também cobrou uma 
ação efetiva do Estado pa
ra que o impasse se resolva, 
tanto na finalização das audi
torias, quando na normaliza
ção dos repasses.

Os deputados Cássio Soa-
res e Inácio Franco (PV) lem
braram a crise hídrica do 
ano passado, que motivou 
um trabalho voltado para os 
comitês de bacias e para o 
 desenvolvimento de políticas 
públicas para o setor. Os par
lamentares ressaltaram que 
o Igam deve atuar com mais 
eficiência para que os comi
tês sejam fortalecidos.

concluída a auditoria nas pres
tações de contas”, acrescentou.
Celeridade – Os parlamenta
res cobraram do Igam a con
clusão das auditorias nas pres
tações de contas dos comitês 
de bacias, para que os valores 
arrecadados pela cobrança da 
água sejam repassados.

Nesse sentido, a deputada 
Marília Campos questionou os 
objetivos do contrato de ges
tão das bacias, os problemas 
que impedem a continuidade 
do trabalho, se o Ibio tem pres
tado contas e quais programas 
têm sido prejudicados.

O deputado Carlos Pi
menta (PDT) manifestou sua 
preocupação com a estrutura 
da Secretaria de Meio Am
biente, a situação dos seus 

Marley Caetano de Men
donça, explicou que, desde 
2011, quando foi firmado o 
contrato com o Ibio, os re
passes têm sido crescentes. 
No entanto, ainda de acordo 
com Mendonça, quando o 
atual governo assumiu, havia 
atrasos. “Apesar de a situa
ção ter sido regularizada em 
2015, com a crise econômica, 
novamente o governo teve 
dificuldades no cumprimento 
dos repasses”, salientou. 

O diretor de Gestão e 
Apoio do Igam, Geraldo Vítor 
de Abreu, explicou que, em 
2016, os recursos ainda não 
foram repassados em razão da 
crise financeira, mas que há 
um esforço para que tudo seja 
regularizado. “Até agosto, será 

Representantes de comitês 
de bacias hidrográficas de
nunciaram aos deputados da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá
vel que repasses provenientes 
da cobrança pelo uso da água, 
que deveriam ter sido feitos 
em parte de 2015 e 2016, ain
da não foram efetuados pelo 
Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam), por meio 
de sua agência reguladora, o 
Instituto Bioatlântica (Ibio). A 
questão motivou uma audiên
cia pública realizada ontem, 
a pedido do deputado Cássio 
Soares (PSD) e da deputada 
Marília Campos (PT).

As pendências nas análi
ses e nas auditorias de pres
tação de contas por parte do 
Estado seriam as principais 
causas dos atrasos, segundo 
os comitês de bacia. O presi
dente do Comitê do Rio Piraci
caba, Flaminio Guerra Guima
rães, por exemplo, destacou 
que projetos de recuperação 
de nascentes e de saneamen
to estão paralisados pela au
sência dos repasses. Para ele, 
está claro que as auditorias 
precisam ser agilizadas.

O presidente do Comitê 
da Bacia Águas do Manhuaçu, 
Senisi de Almeida Rocha, re
forçou que existem mais de 70 
programas e projetos prontos, 
mas que dependem dos recur
sos para sua execução. “O Ibio 
entrega as contas e, apesar de 
existir uma previsão de 60 dias 
para que a auditoria seja rea
lizada pelo Estado, nada acon
tece”, lamentou.
Igam – O diretor de Planeja
mento e Regulação do Igam, 
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Convênio
O deputado Antônio Lerin 
(PSB) reclamou do descum
primento de compromissos 
firmados pelo governo do 
Estado. Segundo o parla
mentar, integrantes do go
verno tinham garantido a 
assinatura de convênio para 
a liberação de verbas para 
os hospitais do Câncer, da 
Criança e Mário Palmério, 

em Uberaba (Triângulo). No 
entanto, ainda de acordo 
com o deputado, a solicita
ção do convênio foi barrada, 
sob a alegação do governo de 
que já estaria fora do prazo. 
O subsecretário de Assuntos 
Municipais da Secretaria de 
Estado de Governo, Marco 
Antônio Leite, teria instruído 
o parlamentar a tentar no
vamente a liberação do con

vênio depois das eleições. 
“Nós, do PSB, vamos tomar 
uma posição”, afirmou Lerin, 
que classificou essa medida 
como um desrespeito à po
pulação de Uberaba. “Sinto- 
me constrangido por ter 
que comunicar ao povo de 
Minas que nossas demandas 
não estão sendo atendidas 
devido a interesses eleito
rais”, concluiu.

Reforma administrativa II
A reforma administrativa 
também foi criticada pelo 
deputado Gustavo Valada-
res (PSDB), que questionou 
as propostas de Pimentel, 
alegando que ele não teria 
autoridade para sugerir uma 
reestruturação. “Não há re
forma, e sim retrocesso. Não 
há economia, mas inchaço. 
Não há diálogo, há autorita

rismo. Não há melhoria de 
gestão”, sentenciou. Ele cri
ticou a utilização, por parte 
do governo, do pedido de 
urgência para análise de al
guns projetos. Esse recurso, 
na sua opinião, impede a 
discussão e o aprimoramen
to da reforma. Valadares 
ainda criticou a proposição 
que abre a possibilidade de 
o governo criar secretarias 

por decreto, sem o aval da 
Assembleia. Ele também 
condenou a fusão do Deop 
e do DER, considerando que 
ambos precisam é de investi
mentos. Em aparte, o deputa
do Sargento Rodrigues (PDT) 
disse que o governo mentiu, 
ao prometer melhorias, e 
que a oposição tem a obriga
ção de informar a população 
sobre essa “tramoia”.

Reforma administrativa IV
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) foi mais um a 
condenar a reforma adminis
trativa sugerida pelo governo. 
Para ele, não há consistência 
nas propostas. Sobre o Deop, 
o deputado afirmou esperar 
que o Executivo repense suas 
ações, pois estaria faltando 
diálogo com os servidores. 
Na sua avaliação, o governo 

está enfraquecendo vários 
órgãos importantes, como 
a Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, apesar de 
mantê-la oficialmente. Por 
fim, Arantes falou sobre se
gurança pública em áreas ru
rais, tema que será discutido 
hoje, em Nepomuceno (Sul). 
Em aparte, o deputado Gus
tavo Valadares (PSDB) salien
tou que a reunião de Plená

rio de ontem foi da oposição, 
com o relato dos problemas 
na reforma administrativa. 
Fabiano Tolentino (PPS), tam
bém em aparte, apresentou 
matérias jornalísticas que 
destacaram audiência pro
movida em Bom Despacho 
(CentroOeste) sobre a segu
rança no município, no dia 20 
deste mês, e o assassinato de 
um adolescente.

Reforma administrativa
O deputado Arnaldo Silva 
(PR) afirmou que os projetos 
da reforma administrativa 
propõem uma reestrutura
ção no Executivo, mas não 
valorizam o servidor. Ele des
tacou que vários cargos de 
direção regional no interior, 
de caráter mais técnico, es
tão sendo ocupados segundo 
conveniências políticas. Por 

esse motivo, Arnaldo divul
gou ter apresentado emen
da para que os cargos sejam 
destinados a servidores efe
tivos. Ele também tratou dos 
prédios públicos em Frutal 
(Triângulo), onde está sedia
do o Centro Internacional de 
Capacitação e Pesquisa Apli
cada em Água (Hidroex), uma 
das empresas que o governo 
quer extinguir com a refor

ma. Segundo Silva, os prédios 
estão inacabados e abando
nados e deveriam ser doa
dos para a Uemg, que tem 
imóveis no local. Em aparte, 
João Leite (PSDB) questionou 
a fusão do Deop com o DER, 
prevista na reforma. Também 
em aparte, Carlos Pimenta 
(PDT) pediu que o governo 
dê prioridade à Uemg, cujos 
servidores estão em greve.

Reforma administrativa III
O deputado João Leite  (PSDB) 
pediu aos servidores do 
Departamento Estadual de 
Obras Públicas (Deop), pre
sentes nas galerias, que pro
testassem contra a proposta 
de fusão do órgão com o DER. 
O parlamentar elogiou o tra
balho de Gustavo Valadares 
(PSDB) e dos consultores da 
Minoria na ALMG, que esta

riam “buscando as maldades 
contra o povo incluídas na 
reforma administrativa”. João 
Leite também acusou o Parti
do dos Trabalhadores de ser 
hoje o maior inimigo dos ser
vidores. O parlamentar ainda 
chamou atenção para o Ple
nário vazio, dizendo que os 
deputados da base não que
rem escutar o outro lado. Em 
aparte, Gustavo Valadares 

citou os projetos do governo 
que propõem a extinção da 
Escola de Governo e da Ouvi
doria do Estado. Segundo ele, 
após pressão da oposição, as 
medidas foram canceladas, 
mas, mesmo assim, o gover
no ainda pretende enfraque
cer essas instituições, com a 
redução de cargos na referi
da escola e tirando a estabili - 
dade do ouvidor-geral.
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Minas e Energia (Rio de Janeiro) – visita à exposição Brasil 
Solar Power. Requerimento: deputado Gil Pereira

9h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho II) – debater, com a pre

sença de convidados, decreto que formaliza as diretrizes do Plano Esta
dual de Parcerias Público-Privadas no período de 2016 a 2017. Requeri
mento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Segurança Pública (Nepomuceno) – debater, com a presen
ça de convidados, os roubos de sacas de café no município. Requerimen
to: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

10 horas
• Comissão Extraordinária das Barragens (Plenarinho IV) – apresentação 

do relatório final da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – dis

cutir e votar pareceres sobre nove proposições, entre as quais sete proje
tos que integram a reforma administrativa encaminhada pelo Executivo

• Comissão de Direitos Humanos (Brumadinho) – debater, com a presença 
de convidados, o atraso no concurso público de 2014 para a Guarda Mu
nicipal. Requerimento: deputado Cabo Júlio 

• 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 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.510/16 (1º 
turno), do governador, que extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa

receres sobre oito proposições que integram a reforma administrativa 

encaminhada pelo Executivo
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo

sições da comissão
14h45

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari
nho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.542/16 (turno único), do 
governador, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2017 (LDO 2017)

15 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis

cutir e votar pareceres sobre oito proposições, entre as quais sete proje
tos que integram a reforma administrativa encaminhada pelo Executivo 

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

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) - discutir e 
votar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar pa
recer sobre o PL 3.513/16 (1º turno), do governador, que altera a deno
minação da Rádio Inconfidência

16 horas
• Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais (Teatro) – 

debater, com a presença de convidados, a possibilidade de extinção da 
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig). Re
querimento: deputados Rogério Correia, Paulo Lamac e Fred Costa e de
putadas Marília Campos e Celise Laviola

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) - discutir e votar proposi
ções da comissão

17 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari

nho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.542/16 (turno único), do 
governador, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execu
ção da Lei Orçamentária de 2017 (LDO 2017) 

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto JK e ao seu sócio-

fundador. Requerimento: deputado Paulo Lamac

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. Prosse
guimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – A importância do Teste do Pezinho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública 3/5 – Debate sobre a atuação 

clandestina de lavadores e guardadores de carros
 3h25 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O salário mínimo é ideal ou não?
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 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 – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós
 19h Assembleia Notícia/Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem 

ao Instituto JK e ao sócio-fundador, Aníbal Teixeira
 20h30 Horário Político
 20h50 Palestra – Da liberdade de expressão ao direito à expressão, com 

João Wanderley Geraldi
 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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