
4 DE JULHO DE 2016 – SEGUNDA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.893

Relatório da Comissão Extraordinária
das Barragens será votado esta semana

Resultado de mais de sete 
meses de trabalho, o relatório 
final da Comissão Extraordiná-
ria das Barragens será votado 
na próxima quinta-feira (7), às 
10 horas. Entre as propostas 
apresentadas no documen-
to, estão dois Projetos de 
Lei (PLs) que sugerem ações 
para o maior controle da ati-
vidade minerária.

O relatório traz, ainda, 
uma série de recomenda-
ções para que desastres co-
mo os que se seguiram ao 
rompimento da Barragem 
de Fundão, da mineradora 
Samarco, em Marina, não se 
repitam. Confira outros des-
taques da semana.  

Segunda-feira (4) – A 
Comissão de Cultura visita, a 
partir das 13h30, a Imprensa 
Oficial do Estado. O objetivo 
é apurar as consequências da 
proposta de reforma admi-
nistrativa para a autarquia e 
seus servidores.

Terça-feira (5) – Às 9 
horas, no Plenarinho IV da 
ALMG, a Comissão de Se-
gurança Pública se reúne 
mais uma vez para debater 
a conduta da Polícia Militar 
na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência, 
em Ouro Preto. 

No mesmo horário, es-
tão previstas duas audiên-
cias. No Teatro, a Comissão 
de Saúde debate a pauta 
de reivindicações dos traba-
lhadores da rede pública de 
saúde. No Espaço José Apa-
recido de Oliveira, a Comis-
são de Educação aborda a 
educação inclusiva e o papel 
do assistente social nessa 
política de ensino.

No Plenarinho I, às 10 
horas, a Comissão de Assun-
tos Municipais vai analisar 

as queixas dos passageiros 
que utilizam a linha interes-
tadual Campinas (SP-Itajubá 
(MG). Também às 10 horas, a 
importância do Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA) 
será tema de reunião da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria, no Auditório. 

A Comissão de Saúde 
vai, às 15 horas, ao Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG), em Belo 
Horizonte, para debater al-
ternativas de financiamen-
to a hospitais filantrópicos. 
Pouco mais tarde, às 16h45, 
a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais visita o Ministério da 
Saúde, em Brasília. Em pau-
ta, estará o atraso no repas-
se de recursos ao Hospital do 
Barreiro, da Capital.

Quarta-feira (6) – No Au-
ditório, a Comissão de Direi-
tos Humanos se reúne, às 9 
horas, para discutir a crise 
na saúde pública em São 
Sebastião do Paraíso. Às 10 

horas, no Teatro, a Comis-
são de Segurança Pública 
se reúne para analisar o au-
mento da criminalidade em 
São João Nepomuceno.

A Comissão de Assuntos 
Municipais debate, às 14 ho-
ras, no Plenarinho I, o corte 
no fornecimento de alimen-
tos para as creches comuni-
tárias de Belo Horizonte. No 
Plenarinho II, a Comissão Ex-
traordinária do Idoso abor-
da, às 15 horas, o envelheci-
mento da população. 

A Comissão de Cultura 
promove reunião às 16 horas, 
no Plenarinho III, para entre-
gar diploma de voto de con-
gratulações ao Jornal Clarim, 
de Araxá, por seus 20 anos 
de atividades.

O último evento de 
quarta-feira está progra-
mado para as 19 horas, no 
Espaço José Aparecido de 
Oliveira. A Comissão de 
Educação vai debater a im-
portância do ensino da di-
versidade no Estado.

Quinta-feira (7) – A Co-
missão Extraordinária das 
Barragens se reúne às 10 
horas, no Plenarinho I, para 
prosseguir com a discussão e 
votação do relatório final da 
comissão, que foi lido na reu-
nião do último 30 de junho. Às 
14 horas, no Teatro, a violên-
cia sexual contra a mulher é o 
tema de audiência da Comis-
são de Participação Popular.

Às 19 horas, a Comissão 
de Transporte, Comunica-
ção e Obras Públicas estará 
no município de Prudente 
de Morais, para debater a 
qualidade das residências 
que foram entregues pelo 
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, no subdistrito de 
Campo de Santana. 

Encerrando as ativida-
des da semana, a Assem-
bleia homenageia, às 20 ho-
ras, em Reunião Especial de 
Plenário, o Centro Social dos 
Cabos e Soldados da Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais.

O relatório apresenta recomendações para que sejam evitados desastres como o de Mariana 

Guilherme Dardanhan – 1º/2/16
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Menos de 10% dos hospitais conveniados
ao SUS receberam recursos do Estado 

Somente nove dos 133 hos-
pitais que deveriam ter sido 
beneficiados com recursos do 
Estado receberam repasses de 
verbas nos primeiros quatro 
meses deste ano. Os atrasos 
nas transferências de recursos 
do Pro-Hosp, programa esta-
dual de atenção hospitalar, 
para as instituições chegam 
a R$ 54 milhões no período. 
No programa Saúde em Casa, 
de incentivo à atenção básica 
em todos os municípios mi-
neiros, desde o ano passado 
não ocorrem os repasses pre-
vistos, o que gerou uma dívida 
de R$ 240 milhões nos dois 
últimos quadrimestres.

Os dados foram divulga-
dos por gestores da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) em 
reunião da Comissão de Saúde 
realizada na última sexta-feira 
(1º). Requerida pelo deputado 
Arlen Santiago (PTB), a reunião 
cumpriu previsão legal de apre-
sentação de relatórios quadri-
mestrais pelo gestor do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Estado.

“O cenário é de lamúria 
financeira”, relatou a subse-

cretária de Inovação e Logís-
tica da SES, Adriana Ramos. 
Segundo ela, a pasta nem 
sequer pode falar em pers-
pectivas para o setor no mo-
mento. “Podemos replanejar, 
mas não vamos prometer o 
que não poderá ser cumpri-
do. O secretário hoje nem 
consegue saber o que está no 
fundo da saúde”, admitiu.

A subsecretária acrescen-
tou que chegam ao conheci-
mento da SES, diariamente, 
até 60 mandados de seguran-
ça envolvendo ações de judi-
cialização da saúde, situação 
que ocorre quando pacientes 
recorrem à Justiça por atendi-
mento ou medicamentos.

Ainda de acordo com a 
representante da SES, a nova 
gestão assumiu a pasta com 
uma dívida de cerca de R$ 
1,5 bilhão de restos a pa-
gar, compromissos assumi-
dos que não foram quitados.
Financiamento – Preocupado 
com a falta de recursos para 
a saúde, o deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB) defendeu a 
volta da CPMF como fonte de 

financiamento do setor. O de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
defendeu que o Estado prio-
rize os hospitais regionais na 
destinação de recursos e co-
brou a nomeação de candida-
tos aprovados em concurso 
para algumas carreiras. 

Já o deputado Doutor Jean 
Freire (PT) defendeu que as 
discussões sobre a situação 
da saúde no Estado sejam 
“despartidarizadas”.
Visita – Diante do relato de 
representante da SES, o depu-

tado Arlen Santiago anunciou 
que vai propôr aos deputados 
uma visita à Secretaria de Esta-
do da Fazenda, para tratar da 
situação da saúde e reivindicar 
regularização de repasses aos 
hospitais, bem como as nome-
ações dos concursados. 

Ele também criticou o 
atraso de pagamentos a pres-
tadores de serviços e o des-
mantelamento que estaria 
ocorrendo em vários pro-
gramas e serviços de saúde 
do Estado. 

Comissão de Saúde acompanhou apresentação de relatório sobre o SUS

 Daniel Protzner 

FFO adia análise da reforma administrativa

Em reunião na última sex-
ta-feira (1º), a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) distribuiu 
avulsos (cópias) de quatro 
pareceres de projetos que in-
tegram a reforma administra-

tiva proposta pelo Executivo. 
Todas as proposições tiveram 
como relator o deputado An-
dré Quintão (PT). 

A distribuição em avulso 
concede prazo de seis horas 
para exame das propostas. 

Dessa forma, os pareceres 
podem ser votados nas reu-
niões da comissão agendadas 
para hoje. 

André Quintão opinou 
pela aprovação de três des-
sas projetos na forma do 
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ). As proposições são 
o Projeto de Lei (PL) 3.504/16, 
que dispõe sobre a extinção 
do Departamento Estadual 
de Telecomunicações de 
Minas Gerais (Detel); o PL 
3.505/16, que acaba com o 
Escritório de Representação 
do Governo do Estado em 
Brasília; e o PL 3.506/16, 
que extingue o Instituto de 
Geoinformação e Tecnolo-
gia (IGTec). 

Com relação ao PL 
3.507/16, que prevê a ex-

tinção da Fundação Centro 
Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pes-
quisa Aplicada em Águas 
(Hidroex), o relator reco-
mendou sua aprovação na 
forma do substitutivo nº 
2, da Comissão de Admi-
nistração Pública.

“Esperamos que as me-
didas constantes nas propo-
sições auxiliem o Executivo 
na missão de racionalizar os 
gastos e reequilibrar as fi-
nanças públicas do Estado”, 
afirmou o relator. 
Críticas – O deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) fez duras 
críticas às propostas do go-
verno, classificando-as como 
engodo e falácia. Ele tam-
bém cobrou explicações so-
bre o quanto o governo eco-
nomizaria com a reforma. 

Os pareceres dos projetos foram distribuídos em avulso

Willian Dias
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (4/7)

9 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre o PL 3.511/16 (1º turno), do governador, 
que extingue a Imprensa Oficial do Estado; e sobre o PL 3.515/16 (1º 
turno), do governador, que altera as atribuições da Codemig, da Pro-
demge e da MGS

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

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

11 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro projetos que integram a reforma 
administrativa

11h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 3.513/16 (1º turno), do governador, que 
cria Empresa Mineira de Comunicações

13h30
• Comissão de Cultura (Belo Horizonte) – visita à Imprensa Oficial do Esta-

do, para apurar as consequências da proposta de reforma administrativa 
para a autarquia e seus servidores

14 horas
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

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

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

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

16 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre o PL 3.511/16 (1º turno), do governador, 
que extingue a Imprensa Oficial do Estado; e sobre o PL 3.515/16 (1º 
turno), do governador, que altera as atribuições da Codemig, da Pro-
demge e da MGS

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

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

17h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro projetos que integram a reforma 
administrativa

18 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 3.513/16 (1º turno), do governador, que  
cria a Empresa Mineira de Comunicações

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – apresentações de Deborah Burgarelli (canto), 

Islei Correa (piano), Lucas Ellera (canto) e Thelma Lander (piano)

Terça-feira (5/7)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Saúde (Teatro) – debater, com a presença de convidados, as rei-
vindicações dos trabalhadores da rede pública de saúde do Estado. Reque-
rimento: deputados Wander Borges, Glaycon Franco e Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 
– debater, com a presença de convidados, a educação inclusiva. Reque-
rimento: deputado Rogério Correia

9h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – debater, com a presen-

ça de convidados, denúncias dos passageiros que utilizam a linha inte-
restadual Campinas (SP)-Itajubá (MG). Requerimento: deputado Dalmo 
Ribeiro Silva

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a 
presença de convidados, o papel do Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) e o plano de carreira dos seus servidores. Requerimento: deputa-
do Fabiano Tolentino 

SOLENIDADES

Presidente é condecorado 
pelo Corpo de Bombeiros

Instituto JK recebe
homenagem da ALMG

O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), foi homenageado, na última sexta-feira (1º), com a 
Comenda Bombeiro Honorário 2016. A cerimônia foi realiza-
da na Cidade Administrativa, na Capital, e marcou a data em 
que se comemora o Dia Nacional do Bombeiro.
A homenagem foi entregue pelo governador Fernando Pimen-
tel e pelo comandante-geral dos Bombeiros, coronel Luiz Hen-
rique Gualberto Moreira. 

Fundado em 1984, o Instituto JK foi homenageado na noite da 
última quinta-feira (30) pela Assembleia, em Reunião Especial 
de Plenário. A organização e um dos seus sócio-fundadores, 
Aníbal Teixeira, foram representados pelo presidente do Ins-
tituto JK, Luís Felipe Quadros, e pelo filho de Aníbal, Augusto 
Quadros Teixeira, que receberam placas comemorativas das 
mãos do deputado Paulo Lamac (PT), autor do requerimento 
que deu origem à solenidade.

 Guilherme Bergamini Ricardo Barbosa 
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11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao BDMG, para debater a 

possibilidade de financiamento de hospitais filantrópicos. Requerimen-
to: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) 
• Comissão de Transporte (Auditório) 

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

16h45
• Comissão de Assuntos Municipais (Brasília) – visita ao Ministério da Saú-

de, para debater o repasse de recursos ao Hospital do Barreiro. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

20 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

Quarta-feira (6/7)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, o possível descaso na saúde e no funcionalismo público de 
São Sebastião do Paraíso. Requerimento: Antônio Carlos Arantes 

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, o aumento da criminalidade em São João Nepomuceno. Re-
querimento: deputado Sargento Rodrigues 

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, o corte no fornecimento de alimentos para as creches co-
munitárias em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Fred Costa 

14h30

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a 

presença de convidados, o envelhecimento da população. Requerimen-
to: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – proceder à entrega de voto de con-

gratulações ao Jornal Clarim. Requerimento: deputado Bosco
19 horas

• Comissão de Educação (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 
– debater, com a presença de convidados, a importância do ensino da 
diversidade no Estado. Requerimento: deputado Paulo Lamac

Quinta-feira (7/7)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão Extraordinária das Barragens (Plenarinho I) – votação do rela-

tório final da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

13h15
• Comissão de Participação Popular (Teatro)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de convida-

dos, a violência sexual contra a mulher. Requerimento: deputada Marília Campos
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho III) 
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)
19 horas

• Comissão de Transporte (Prudente de Morais) – debater, com a presença 
de convidados, a qualidade da construção das casas que foram entre-
gues pelo programa Minha Casa, Minha Vida no município. Requerimen-
to: deputado Douglas Melo

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Centro Social dos Cabos e 

Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

Sexta-feira (8/7)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Funcky You, de Jack Bóris

 0h Zás – Cantor Gustavo Guimarães 
 0h30 Comissões de Saúde, Assuntos Municipais, Defesa do 

Consumidor, Segurança Pública, Esporte e Prevenção e 
Combate ao Uso do Crack – PL que proíbe festas e eventos com 
bebida liberada

 4h Palestra – Formação política para educadores: letramento e 
letramento político, com Rildo Cosson

 6h TV Escola – Orçamento público e  cidadania – Descubra o que é 
o orçamento público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa: Cultura do estupro

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Justiça restaurativa
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)

 13h Geração – Leila Ferreira
13h30 TV Escola – Orçamento público e  cidadania – Descubra o que é 

o orçamento público
13h45 Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa: Cultura do estupro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Comissão de Educação (8/6) – Aquisição de carteiras escolares 

no Estado 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 

• programação sujeita a alterações 


