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do Estado em Brasília.
Já os PLs 3.506/16 e 

3.507/16 extinguem o Ins-
tituto de Geoinformação e 
Tecnologia (IGTec) e a Fun-
dação Centro Internacional 
de Educação, Capacitação e 
Pesquisa Aplicada em Águas 
(Hidroex).

mais proposições, que esta-
belecem a extinção de outras 
instituições. Os PLs 3.504/16 
e 3.505/16 acabam, respec-
tivamente, com o Departa-
mento Estadual de Teleco-
municações de Minas Gerais 
(Detel) e com o Escritório de 
Representação do Governo 

cluídas na pauta do Plenário.
O PL 3.515/16, relata-

do pelo deputado Vanderlei 
Miranda (PMDB), altera as 
atribuições da Codemig, da 
Prodemge e da Minas Gerais 
Administração e Serviços.

O deputado André Quin-
tão (PT) foi o relator das de-

Além do PL 3.511/16, que 
prevê a extinção da Imprensa 
Oficial, a FFO aprovou ontem 
pareceres de 1º turno favorá-
veis a mais cinco projetos que 
integram a reforma adminis-
trativa proposta pelo Executi-
vo. Com o aval da FFO, todas 
essas proposições foram in-

deve ser levado em conside-
ração o interesse do governo 
de conter gastos e racionali-
zar a administração. 

Wander Borges lembrou 
que a comissão realizou, na 
última semana, uma audi-
ência pública para tratar do 
assunto. “Estamos voltando 
à Imprensa Oficial para con-
versar com os servidores e 
levar a discussão novamen-
te à Assembleia. Esperamos 
chegar a um bom termo até a 
votação final”, afirmou.

visita, os parlamentares se 
posicionaram quanto à pos-
sibilidade de extinção da au-
tarquia. Mais incisivo, Dalmo 
Ribeiro Silva se mostrou contra 
a medida. “A revitalização da 
Imprensa Oficial é o melhor 
caminho”, ponderou.

Já o deputado Bosco ava-
liou que a comissão cumpriu 
seu papel, ao intermediar os 
interesses em conflito. Ele 
destacou a legitimidade da 
manifestação dos servidores, 
mas ponderou que também 

deputados Bosco (PTdoB),  
Wander Borges (PSB) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB). Este úl-
timo é autor de projeto de lei 
que declara a Imprensa Oficial 
patrimônio cultural e imaterial 
de Minas. Junto ao diretor-ge-
ral da instituição, Eugênio Fer-
raz, assessores e funcionários, 
eles percorreram as dependên-
cias da instituição, desde o mu-
seu, com maquinário antigo, 
passando pela parte adminis-
trativa e pelo parque gráfico.
Revitalização – Ao final da 

Insatisfeitos com o Projeto de 
Lei (PL) 3.511/16, do governa-
dor, que extingue a Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, servi-
dores da autarquia vão iniciar 
uma greve na próxima quin-
ta-feira (7). O comunicado da 
paralisação foi feito ontem 
por representantes dos ser-
vidores, durante visita da Co-
missão de Cultura à sede da 
instituição, em Belo Horizonte.

O projeto já foi aprecia-
do, em 1º turno, pelas Comis-
sões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) e, por isso, 
já está na pauta do Plenário. A 
proposição sugere a extinção 
da autarquia, transformando-
-a em órgão da administração 
direta – uma subsecretaria 
vinculada à Secretaria de Es-
tado de Casa Civil e de Rela-
ções Institucionais (Seccri).

Diretora da Federação 
dos Servidores Públicos (Fe-
sempre) e servidora da Im-
prensa Oficial, Joelísia Feitosa 
informou que a greve foi deci-
dida em assembleia realizada 
na última quinta-feira (30) e 
acrescentou que a categoria 
já se encontra em estado de 
greve desde sexta (1º). 

Participaram da visita os 

Servidores da Imprensa Oficial anunciam
greve contra extinção da autarquia

Reforma administrativa recebe aval da FFO

Guilherme Dardanhan 

Deputados conversaram ontem com servidores e diretores, durante visita à autarquia 
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Proposições devem mudar regras para o
licenciamento de barragens no Estado

Presidente participa de posse no TJMG

Morre o ex-governador Rondon Pacheco
MEMÓRIA

SOLENIDADES

da, com as presenças das de-
putadas Celise Laviola (PM-
DB) e Marília Campos (PT), 
bem como de representantes 
do Movimento dos Atingidos 
por Barragens. 

ressaltou a importância do PL 
3.312/16, do governador, o 
qual institui a Política Estadual 
dos Atingidos por Barragens e 
Outros Empreendimentos.

A solenidade contou, ain-

público de água potável.
O outro projeto destina os 

recursos da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização 
das atividades de Pesquisa, 
Lavra, Exploração e Aproveita-
mento dos Recursos Minerá-
rios (TRFM) exclusivamente à 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Semad), à Fundação 
Estadual de Meio Ambiente 
(Feam) e ao Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam).

Na abertura do encontro, 
o deputado Agostinho Patrus 
Filho informou que as proposi-
ções, entregues formalmente 
ontem ao secretário-geral da 
Mesa, começaram a tramitar 
na ALMG na semana passada.

O deputado Rogério Cor-
reia, por sua vez, também 

Em solenidade no Salão No-
bre, na manhã de ontem, 
o presidente e o relator da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens, respectivamen-
te os deputados Agostinho 
Patrus Filho (PV) e Rogério 
Correia (PT), entregaram ao 
secretário-geral da Mesa da 
ALMG, Carlos Navarro, os 
dois projetos de lei (PLs) su-
geridos no relatório final de 
trabalhos da comissão. 

Uma das proposições dis-
põe sobre o licenciamento am-
biental e a fiscalização das bar-
ragens. A proposta proíbe, por 
exemplo, a instalação de bar-
ragem a um raio mínimo de 10 
quilômetros de povoamento, 
comunidade, reservatório ou 
manancial para abastecimento 

na 1ª vice-presidência, Wag-
ner Wilson Ferreira, na 2ª 
vice-presidência, e Saulo Ver-
siani Penna, na 3ª vice-presi-
dência, bem como André Lei-
te Praça, como corregedor, e 
Mariângela Meyer Faleiro, no 
cargo de vice-corregedora.

Em entrevista, antes de 
tomar posse, Herbert Carnei-
ro informou que vai divulgar, 
nos próximos dias, um con-
junto de propostas da nova 
gestão, entre as quais a mo-
dernização das comarcas e 
a humanização do sistema 
prisional.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB), participou da so-
lenidade de posse coletiva dos 
membros do corpo diretivo do 
Poder Judiciário do Estado. A 
cerimônia foi realizada na últi-
ma sexta-feira (1º), no Grande 
Teatro do Palácio das Artes, no 
Centro de Belo Horizonte.

Os dirigentes foram elei-
tos em 25 de abril para exer-
cer mandatos no biênio 
2016/2018. Tomaram posse 
os desembargadores Herbert 
Carneiro, como presidente, 
Geraldo Augusto de Almeida, 

As proposições integram o relatório final da Comissão das Barragens 

Willian Dias 

Sarah Torres 

Em sua gestão como go-
vernador, entre 1971 e 1975, 
foram criados o 1° Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento 
Econômico e Social, a Secreta-
ria de Estado da Indústria, Co-
mércio e Turismo, assim como 
o Centro Tecnológico de Minas 
Gerais (Cetec).

Durante dois anos, exer-
ceu a função de 1º-secretário 
da Assembleia. Entre os cargos 
ocupados durante a trajetória 
política, estão o de governa-
dor de Minas Gerais e o de mi-
nistro-chefe da Casa Civil, du-
rante o governo do presidente 
Arthur Costa e Silva.

iniciou sua carreira como ad-
vogado em Belo Horizonte, 
figura entre os fundadores da 
União Democrática Nacional 
(UDN), partido que o elegeu 
deputado para a Constituinte 
Estadual de 1947 e deputa-
do suplente na 1ª Legislatura 
(1947-1951).

Faleceu na madrugada de on-
tem (4), em Uberlândia (Tri-
ângulo Mineiro), o ex-gover-
nador e ex-deputado estadual 
Rondon Pacheco. Aos 96 anos 
de idade, o político foi vítima 
de complicações após uma 
pneumonia. 

Rondon Pacheco, que 
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Reunião Extraordinária (9 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)

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Dis-
cussão 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)

PL 3.542/16
Do governador. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária de 2017 (LDO). Discussão em turno único
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)

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Dis-

cussão 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)

PL 3.542/16
Do governador. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária de 2017 (LDO). Discussão em turno único

PL 3.504/16
Do governador. Dispõe sobre a extinção do Departamento Estadual de 
Telecomunicações de Minas Gerais (Detel-MG). Discussão em 1º turno

PL 3.505/16 
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 
Estado em Brasília. Discussão em 1º turno

PL 3.506/16
Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGTec). Discussão em 1º turno

PL 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Discussão 
em 1º turno

ORDEM DO DIA

Um dos assuntos tratados 
nessas emendas é a diferencia-
ção na taxa de juros na linha de 
crédito do BDMG para indús-
trias envolvidas na liberação 
de licenciamento ambiental.

Tiago Ulisses também 
apresentou as emendas nºs 
60 a 66, que, segundo ele, 
pretendem adequar a propo-
sição aos preceitos constitu-
cionais e legais vigentes.

folha e o reajuste concedido às 
carreiras da educação básica.
Emendas – Foram acolhidas 
as emendas de nºs 3, 9, 24, 
40, 42 e 58, apresentadas por 
parlamentares. Os autores das 
emendas são os deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), Lafayette de 
Andrada (PSD), Emidinho Ma-
deira (PSB), Geraldo Pimenta 
(PCdoB) e André Quintão (PT).

tributária, o qual apresenta 
um crescimento estimado de 
6,82% em relação à LOA vi-
gente, passando de R$ 40,4 bi-
lhões para R$ 43,1 bilhões.

Em relação às despesas, 
o principal gasto do governo 
continua sendo com a folha de 
pessoal e encargos sociais. A 
projeção é de que elas aumen-
tem em 7,4%, considerando-se 
o crescimento vegetativo da 

O Projeto de Lei (PL) 3.542/16, 
do governador, que contém a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que vai orientar a elabo-
ração do orçamento do Estado 
para 2017, está na pauta das 
reuniões de Plenário previstas 
para hoje às 9, às 14 e às 18 
horas. Ontem, a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), ampliada com 
membros das demais comis-
sões permanentes, aprovou o 
parecer do relator, deputado 
Tiago Ulisses (PV), que havia 
sido distribuído em avulso (có-
pias) na última quinta-feira (30).

No seu parecer, o relator 
opinou pela aprovação do pro-
jeto com seis emendas dentre 
aquelas apresentadas por de-
putados, além de sete emendas 
de autoria do próprio parlamen-
tar, e pela rejeição de outras 53. 
Receitas e despesas – O valor 
estimado no projeto para a re-
ceita do Estado é de R$ 83 bi-
lhões, enquanto a previsão de 
despesas é de R$ 97,2 bilhões, 
o que resulta em uma proje-
ção de déficit fiscal de R$ 8,5 
bilhões. O crescimento da re-
ceita está ligado ao ICMS, que 
é a principal fonte de receita 

Projeto da LDO 2017 passa na FFO
e está pronto para análise no Plenário

COMISSÕES

Daniel Protzner 

A proposta do governador estima a receita em R$ 88,7 bilhões e a despesa em R$ 97,2 bilhões 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
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 reivindicações dos trabalhadores da rede pública de saúde do Esta-
do. Requerimento: 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) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
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 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
11h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 3.513/16 (1º turno), do governador, que 
cria a Empresa Mineira de Comunicações

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

ceres sobre 24 proposições, entre as quais o PL 2.882/15 (1º turno), do 
governador, o qual aprova o Plano Estadual de Educação

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

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – dis-

cutir e votar pareceres sobre o PL 2.191/15 (1º turno), dos deputados 

Adalclever Lopes, Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulisses, o qual autoriza 
o Executivo a doar imóvel ao município de Belo Horizonte; e sobre o 
PL 3.513/16 (1º turno), do governador, que cria a Empresa Mineira de 
Comunicações

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recerer sobre o PL 1.831/15 (1º turno), da deputada Marília Campos, 
que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais 

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

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 III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 616/15 (2º turno), da deputada Rosângela Reis, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Mu-
nicípios Mineradores; e sobre o PL 775/15 (1º turno), do deputado Gil-
berto Abramo, o qual prevê a instalação de brinquedotecas em hospitais 
e outros estabelecimentos similares  

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 
892/15 (turno único), do deputado Ivair Nogueira, que institui o Dia do 
Taxista; e sobre o PL 3.099/15 (1º turno), do deputado Arnaldo Silva, 
o qual autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de 
Limeira do Oeste

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

I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

18 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Discussão em 
1º turno

PL 3.515/16

Do governador. Altera as atribuições da Codemig, da Prodemge e da 
MGS. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária

 0h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 1h Segunda Musical – Orquestra de Câmara Sesiminas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Administração Pública – Reivindicações dos 

servidores do Hospital Governador Israel Pinheiro, em BH 
 4h Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago 
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Doenças de inverno
 9h Assembleia Notícia / Reunião Extraordinária de Plenário 

(ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Justiça Restaurativa 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 
Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Doenças de inverno
 20h Comissão de Cultura 20/4 – Homenagem à escritora Paula 

Pimenta   
 21h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 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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