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Projeto da reforma administrativa é
aprovado em turno único no Plenário

O Projeto de Lei (PL) 3.503/16, 
do governador, que dispõe 
sobre a estrutura orgânica da 
administração pública do Po-
der Executivo, foi aprovado 
ontem, em turno único, no 
Plenário. A votação foi acom-
panhada por servidores de di-
versos órgãos do Estado, como 
o Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) e o Departa-
mento Estadual de Obras Pú-
blicas (Deop).

A proposição, que trami-
tava em regime de urgência, 
foi aprovada na forma do 
substitutivo nº 1, apresen-
tado pelo líder do Governo 
e relator designado em Ple-

nário, deputado Durval Ân-
gelo (PT), com 10 emendas. 
Dezenas de dispositivos do 
substitutivo e de emendas 
parlamentares ao projeto fo-
ram destacadas para votação 
em separado. Essa análise se 
estendeu até o final da tarde, 
totalizando mais de oito ho-
ras e meia de votação.
Conteúdo – O PL 3.503/16 
é uma das proposições que 
integram a reforma adminis-
trativa e contém as normas 
gerais e as diretrizes para a 
estruturação dos órgãos, au-
tarquias e fundações. 

A reestruturação admi-
nistrativa inclui o desmem-

bramento, a transformação 
e a extinção de cargos, de 
secretarias e outros órgãos 
públicos, além de alterações 
na subordinação de conse-
lhos, na vinculação de en-
tidades e na composição de 
colegiados e câmaras. Várias 
dessas mudanças estão pre-
vistas no PL 3.503/16.

Além de incluir os dispo-
sitivos previstos no projeto 
e anexar o conteúdo dos PLs 
3.517/16 (extingue cargos), 
3.518/16 (cria o Pacto pelo 
Cidadão) e 3.519/16 (alte-
ra dispositivos de fundos), o 
substitutivo nº 1 trouxe mo-
dificações apresentadas pelo 

governador e sugeridas por 
parlamentares.
Rejeição – O Plenário rejei-
tou dois dispositivos que se-
riam acrescentados ao artigo 
7º da Lei 15.301, de 2004, 
que institui as carreiras da 
área de Defesa Social. De 
acordo com os deputados 
Rogério Correia (PT) e Cabo 
Júlio (PMDB), a rejeição teve 
o objetivo de garantir que os 
servidores administrativos da 
Secretaria de Estado de Defe-
sa Social (Seds) acompanhem 
os demais servidores da pas-
ta e passem a ser lotados 
nas futuras Secretarias de 
Segurança Pública (Sesp) e 
de Administração Prisional 
(Seap). Dessa forma, evita- 
-se a transferência deles para 
outros órgãos, como a Funda-
ção Caio Martins (Fucam).

Entre as emendas apro-
vadas, estão duas não pre-
vistas no parecer do relator. 
Uma de autoria do deputado 
Antônio Jorge (PPS), que am-
plia o escopo de atuação 
da Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), e outra dos depu-
tados Cabo Júlio e Sargento 
Rodrigues (PDT), a qual de-
termina que o Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência po-
derá ser lavrado por todos os 
integrantes das Polícias Fede-
ral, Rodoviária Federal, Ferro-
viária Federal, Civil, Militar e 
do Corpos de Bombeiros. 

Governador encaminha emendas a proposições 
Durante a Reunião Ordiná-
ria, foram recebidas duas 
mensagens do governador 
Fernando Pimentel, enca-
minhando duas emendas a 
projetos de lei de sua auto-
ria que compõem a reforma 
administrativa proposta pe-
lo Executivo.

Em uma emenda ao Pro-
jeto de Lei (PL) 3.510/16, que 
extingue a Fundação Rural 
Mineira (Ruralminas), o gover-
nador sugere a transformação 
de cargos de provimento em 
comissão em cargos equiva-
lentes do Grupo de Direção e 
Assessoramento (DAI). 

Com o mesmo propósito, 
o governador encaminhou 
outra emenda ao substitu-
tivo nº 2 do PL 3.507/16, o 
qual extingue a Fundação 
Centro Internacional de 
Educação, Capacitação e 
Pesquisa Aplicada em Águas 
(Hidroex). 

Rondon Pacheco – Os deputa-
dos Felipe Attiê (PTB), Gustavo 
Corrêa (DEM), Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB) e João Leite (PSDB) 
também tomaram a palavra pa-
ra homenagear o ex-governa-
dor Rondon Pacheco, falecido 
na última segunda-feira (4). 

 A transformação e a extinção de secretarias são algumas das mudanças contidas no projeto

Sarah Torres 
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ALMG recebe projeto sobre barragens
A célere tramitação do projeto 
de lei de iniciativa popular que 
prevê uma legislação mais rigo-
rosa em relação aos empreen-
dimentos minerários foi defen-
dida ontem pelos promotores 
de Justiça Carlos Eduardo Pinto 
e Enéias Gomes. Eles participa-
ram da solenidade de entrega à 
Assembleia de uma proposição 
que conta mais de 56 mil assi-
naturas e é fruto da campanha 
Mar de Lama Nunca Mais, do 
Ministério Público (MP).

O projeto tem como ob-
jetivo formalizar a criação de 
uma política estadual de se-
gurança e regulamentação da 
construção e do uso das bar-
ragens destinadas à disposi-
ção de rejeitos de mineração. 

O presidente da Co-
missão Extraordinária das 
Barragens, deputado Agos-
tinho Patrus Filho (PV), que 
representou o presidente 
da ALMG, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), para-
benizou a iniciativa do MP e 
lembrou os dois projetos su-
geridos pela comissão que 
trazem novas regras para o 
licenciamento desses em-
preendimentos.

O presidente da Comis-
são de Meio Ambiente, depu-
tado Cássio Soares (PSD), afir-
mou que vai buscar assegurar 
o rito urgente à tramitação 
da proposição. O deputado 
Arlen Santiago (PTB) também 
parabenizou a iniciativa. A proposição, de iniciativa popular, conta mais de 56 mil assinaturas

 Guilherme Dardanhan

Servidores do IMA criticam proposta
que extingue cargos na instituição

Deputados e servidores do 
Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) criticaram 
ontem, em audiência da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria, a proposta de 
extinção de 374 cargos na ins-
tituição, prevista no Projeto 
de Lei (PL) 3.517/16, uma das 
proposições que integram a 
reforma administrativa enca-
minhada pelo Executivo. 

O projeto que extingue 
os cargos vagos foi anexado 
ao PL 3.503/16, outra maté-

ria da reforma administrativa, 
que foi aprovada ontem, em 
turno único, no Plenário.

O corte, no caso do IMA, 
representa quase um quarto 
do quadro de funcionários do 
órgão. Os servidores presen-
tes decidiram acompanhar a 
votação da matéria no Plená-
rio, o que levou ao encerra-
mento dos debates.

“Considerando os servido-
res que devem se aposentar 
em breve e aqueles contrata-
dos que também devem sair, 

podemos ficar com apenas 
800 funcionários. Sem os car-
gos vagos, ficaremos impossi-
bilitados de realizar concurso 
público para repor o quadro”, 
protestou Marco Antônio Vale, 
fiscal agropecuário e servidor 
do IMA. O temor, segundo ele, 
é de que o trabalho de fiscali-
zação do instituto seja com-
prometido com a medida.

Outra crítica apresentada 
está relacionada à carreira dos 
servidores, que estaria estag-
nada desde 2008. “Estão ca-
da vez mais comuns casos de 
depressão de funcionários e a 
rejeição ao trabalho no IMA. 
Há muita evasão de servido-
res”, relatou Marco Vale.
Sobrecarga – O diretor-geral 
do IMA, Marcílio Magalhães, 
recém-empossado no cargo, 
assumiu que, atualmente, o 
número de servidores da ins-
tituição não atende a deman-
da e que os salários são baixos 
em comparação com o merca-
do de trabalho. “Assim, não há 
estímulo para as pessoas fica-
rem no órgão”, salientou. 

Marcílio Magalhães infor-
mou, no entanto, que estão em 

curso conversas sobre um novo 
plano de carreira para os servi-
dores. O diretor-geral anunciou, 
ainda, que o instituto conse-
guiu um acréscimo de recursos 
no orçamento deste ano. 
Apoio – Todos os parlamen-
tares presentes disseram ser 
contrários à extinção dos car-
gos do IMA. Os deputados Fa-
biano Tolentino (PPS) e Carlos 
Pimenta (PDT) criticaram os 
prazos estabelecidos para a 
apreciação dos projetos rela-
cionados à reforma adminis-
trativa. “A maioria está sendo 
analisada de modo atabalhoa-
do”, afirmou Carlos Pimenta.

Para o deputado Nozinho 
(PDT), a extinção de cargos no 
órgão não faz sentido, tendo 
em vista o déficit de servido-
res do IMA. “Estamos imbuí-
dos na defesa da estrutura do 
instituto”, ressaltou o deputa-
do Cássio Soares (PSD). 

O deputado Emidinho 
Madeira (PSB), por sua vez, 
ressaltou que conhece as di-
ficuldades enfrentadas pelos 
trabalhadores rurais. “Respei-
to muito o IMA. Esse projeto 
não podia passar”, pontuou.

Servidores lotaram o Auditório para protestar contra a proposta 

 Flávia Bernardo 
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Manutenção do número de leitos é
uma das principais metas da Fhemig

Daniel Protzner 

O presidente da Fundação 
Hospitalar do Estado (Fhemig), 
Jorge Nahas, afirmou ontem, 
perante deputados da Co-
missão de Saúde, servidores 
e sindicalistas, que o princi-
pal esforço da rede, atual-
mente, é para que não haja 
redução no número de leitos 
e de serviços de atenção am-
bulatorial em Minas. 

Nahas reconheceu que 
a rede enfrenta dificuldades. 
Conforme informou, a estru-

tura física é antiga e apresen-
ta uma capacidade limitada 
de recuperação. Ele ressaltou 
que o País vive grave crise 
financeira, o que deve ser le-
vado em consideração diante 
do baixo investimento. “Os 
pacientes são a prioridade. 
Nos vemos diante de proble-
mas de toda ordem, mas par-
ticipamos de mesas de ne-
gociação com os servidores 
e queremos que as questões 
sejam resolvidas”, destacou.

Em relação às demandas 
dos trabalhadores, o presi-
dente da Fhemig alegou que a 
ampliação do quadro funcional 
e o aumento de salário, assim 
como alterações na jornada de 
trabalho, dependem de autori-
zação de outras secretarias de 
Estado. Apesar disso, anunciou 
que está sendo concluído um 
dimensionamento do número 
de funcionários necessários.

“Não há ilusão de que tu-
do será resolvido de imedia-
to, uma vez que a demanda 
da área de saúde é dinâmica. 
Tampouco temos a intenção 
de reduzir o efetivo, mas é 
preciso atuar com responsa-
bilidade. Queremos uma re-
de tão ou mais eficiente do 
que a do atendimento priva-
do”, concluiu.

O deputado Arlen Santiago 
(PTB) reforçou que os proble-
mas na Fhemig são graves. 
“Há deficiências importantes 
de estrutura e de pessoal. De-
fendo que o secretário de Fa-
zenda seja criminalizado pela 
falta de repasses de recursos 
para o setor”, salientou.

Segundo o deputado Carlos 
Pimenta (PDT), a gestão dos 
hospitais está cada vez mais 
difícil, sobretudo porque o 
Estado estaria deixando de 
repassar mais de R$ 300 mi-
lhões para a saúde. “A execu-
ção orçamentária é de menos 
de 8%, o que deixa a adminis-
tração hospitalar ainda mais 
complicada”, lamentou.
Denúncias – O representante 
do Conselho Estadual de Saú-
de, Renato Barros, afirmou 
que tem recebido denúncias 
de diversas irregularidades 
na rede, tais como falta de 
gás de cozinha, de leite para 
pacientes infantis, de medica-
mentos e de vale-transporte 
para os funcionários. 

A diretora do Sind-Saúde, 
Maria Lúcia Marcelo, lamentou 
a falta de diálogo da direção da 
Fhemig com os trabalhadores, 
tendo em vista que as mesas 
de negociação não encami-
nhariam as demandas da ca-
tegoria. “O orçamento das uni-
dades é muito baixo, o quadro 
funcional é limitado e há fecha-
mento de leitos”, acrescentou.

 Comissão de Saúde abordou a situação da Fhemig e de seus servidores

Audiência é adiada por ausência de militares
Foi reconvocada para o dia 2 
de agosto a audiência públi-
ca que seria realizada ontem 
pela Comissão de Segurança 
Pública para ouvir quatro 
oficiais da Polícia Militar a 
respeito de problemas ocor-
ridos durante o policiamento 
feito na cerimônia de entre-
ga da Medalha da Inconfi-
dência, em Ouro Preto (Re-
gião Central do Estado), no 
último dia 21 de abril. A nova 
data foi acordada em virtude 
do não comparecimento dos 
oficiais convocados.

Segundo o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
na ocasião, ele e repre-
sentantes de entidades de 
classe foram recebidos com 
truculência e impedidos por 
policiais de acessar o local da 
cerimônia, o que significaria, 

na sua avaliação, uma viola-
ção de direitos. A reunião de 
ontem foi a quarta tentativa 
da comissão de obter escla-
recimentos sobre o caso.
Audiências – Foram apro-
vados ainda requerimentos 
para realização de audiências 
públicas. Um deles, de auto-
ria dos deputados Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), Dilzon 
Melo (PTB), João Leite (PSDB) 
e Sargento Rodrigues, é para 
que seja discutido, em Vargi-
nha (Sul de Minas), os recor-
rentes roubos de gado e de 
sacas de café na região.

O deputado Fred Costa 
(PEN) também teve requeri-
mento aprovado para a rea-
lização de audiência pública 
conjunta com a Comissão de 
Assuntos Municipais, com o 
objetivo de debater a atual 

situação do Mirante Caixa 
D’Água, no bairro Mangabei-
ras, em Belo Horizonte. 

A segurança na jurisdi-
ção de competência da 7ª 

Companhia da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais será 
tema de audiência solicita-
da pelo deputado Fabiano 
Tolentino (PPS).

Policiais iriam ser ouvidos sobre atuação da PM em cerimônia do Executivo

Suzana Oliveira 
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Ministério da Saúde vai destinar
R$ 15 milhões para o Hospital do Barreiro 

O Hospital Metropolitano 
Doutor Célio de Castro, no 
Barreiro, em Belo Horizon-
te, receberá R$ 15 milhões 
do Ministério da Saúde, em 

12 parcelas mensais de R$ 1,2 
milhão, pagas a partir de 
agosto. A informação é do 
deputado Fred Costa (PEN), 
presidente da Comissão de 

Assuntos Municipais e Regio-
nalização, que visitou ontem 
o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, em Brasília. Também 
participaram do encontro o 
deputado Anselmo José Do-
mingos (PTC) e a deputada 
Marília Campos (PT).

Para Fred Costa, autor do 
requerimento para a visita, 
o objetivo foi atendido “par-
cialmente”. Ele ponderou que 
o ministério reeditou uma 
portaria que havia cancelado, 
destinando os recursos, mas 
que o hospital, inaugurado 
em 2015, necessita de uma 
receita de aproximadamente 
R$ 24 milhões mensais para 
funcionar plenamente. 

Por lei, os recursos de-
veriam vir da União (50%), 
do Estado (25%) e do muni-
cípio (25%). Atualmente, o 

Hospital do Barreiro recebe 
apenas R$ 2 milhões, exclusi-
vamente da Prefeitura de Belo 
Horizonte, e mantém somente 
um andar em funcionamento.
Contrapartida – O parlamen-
tar ressaltou que o aporte de 
verbas pela União cria a obri-
gação de uma contrapartida 
de R$ 600 mil por parte do 
Estado. “Estamos praticamen-
te dobrando o valor atual da 
receita do hospital, mas nos-
sa meta é vê-lo funcionando 
em sua plenitude”, reforçou. 
Fred Costa também cobrou 
uma gestão mais eficiente por 
parte da prefeitura, para que 
o atendimento seja ampliado. 
“O ministro se comprometeu 
a aumentar os repasses à me-
dida que forem cumpridas as 
etapas do plano de funciona-
mento do hospital”, relatou.

Parlamentares visitaram ontem o ministro da Saúde, em Brasília

Raquel Santiago

Comissão cobra recursos para hospitais
O Programa de Financiamen-
to a Hospitais Filantrópicos, 
uma nova linha de crédito do 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), foi 
o tema de visita da Comissão 
de Saúde realizada ontem à 
sede do banco, na Capital. O 
presidente da comissão, de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
reuniu-se com o presidente 
da instituição, Marco Crocco.

O parlamentar desta-
cou o quanto os hospitais 
estão sendo penalizados 
pela defasagem da tabela 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), situação que leva ao 
acúmulo de dívidas e à falta 
de recursos para a compra 
de medicamentos e o paga-
mento de salários de médi-
cos e funcionários. 

Arlen Santiago entregou 
ao presidente do BDMG um 
relatório da comissão sobre 
a situação da saúde e do SUS 
no Estado, frisando que os 
procedimentos de média e al-
ta complexidades são os mais 
penalizados com o atraso nos 
repasses. “Ano passado, o 

Estado tinha um resto a pa-
gar de R$ 1 bilhão. Este ano, 
esse valor já passou de R$ 3 
bilhões. O Hospital de Venda 
Nova teve de interromper as 
atividades do setor de pe-
diatria, assim como mais de 
três mil leitos foram fechados 
em Minas nos últimos cinco 
anos”, ressaltou. 

O deputado também 
defendeu que o governo 
crie, por meio da Secretaria 
de Saúde, um fundo para 
“dar fôlego” aos hospitais, 
com a cobrança de juros 
mais baixos.
Juros – Marco Crocco ponde-
rou que o banco entende a 
importância de oferecer au-
xílio aos hospitais, mas que 
não pode fazer muito quanto 
aos juros, tendo em vista a 
fiscalização feita pelo Banco 
Central. “Muitos hospitais 
não conseguiram se adequar 
ao edital do Programa de 
Financiamento a Hospitais 
Filantrópicos, por não terem 
certidões ou proposta de re-
estruturação financeira com-
patível com o que demanda-

vam”, explicou. “No entanto, 
quero esclarecer que não é 
mais tabu ajudarmos hospi-
tais. Esse programa, pioneiro 
e inédito, sinaliza claramente 
isso”, acrescentou.

O programa de finan-
ciamento foi lançado em 
março, e os hospitais in-
teressados se inscreveram 
até o dia 15 de junho. As 
propostas estão sob análi-
se. O objetivo é promover 
a reestruturação financeira 
dos hospitais, com a dispo-

nibilização de recursos para 
o pagamento de suas dívi-
das bancárias.

A previsão é de que se-
jam destinados R$ 100 mi-
lhões para os hospitais filan-
trópicos mineiros que pres-
tam atendimento pelo SUS, 
que possuam mais de 100 
leitos e que tenham fatura-
mento bruto anual superior a 
R$ 10 milhões. Os recursos do 
programa são do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Comissão de Saúde debateu, na sede do BDMG, o financiamento do setor 

Flávia Bernardo 
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Proposição que autoriza doação de área
da rodoviária da Capital passa na FFO

O Projeto de Lei (PL) 
2.191/15, que autoriza o Es-
tado a doar à Prefeitura de 
Belo Horizonte parte do ter-
reno onde se localiza a rodo-
viária da Capital, está pronto 
para ser votado, em 1º turno, 
pelo Plenário.

Ontem, a proposição re-
cebeu o aval das Comissões 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO). 
Prevaleceu o entendimento 
do relator na CCJ, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), que 
apresentou o substitutivo nº 
1 ao texto original.

De autoria dos deputa-
dos Adalclever Lopes (PMDB), 
presidente da ALMG, Agosti-
nho Patrus Filho (PV) e Tiago 
Ulisses (PV), o projeto prevê a 
doação de área de 7.357 m², 
parte integrante do imóvel 
de 25.803 m², no Centro de 
Belo Horizonte.

A PBH pretende construir 
no local o seu centro admi-
nistrativo, que requer, segun-
do a própria prefeitura, uma 
área adequadamente inseri-
da no espaço urbano. 
Substitutivo – A CCJ encon-
trou divergências entre os 

dados do registro do imóvel 
e os contidos na proposição 
e, por essa razão, apresentou 
o substitutivo nº 1, visando à 
adequação das informações. 
A comissão também deixou 
para a FFO a incorporação 
ao substitutivo do memorial 
descritivo da área a ser des-
membrada e doada.

O parecer da FFO, no 
entanto, não trouxe a docu-
mentação. “Estamos confian-
tes de que tal documentação 
será entregue a esta Casa em 
tempo hábil para que se pos-
sa incorporar o referido me-
morial descritivo no texto do 
projeto”, informou o deputa-
do Tito Torres (PSDB), relator 
nessa comissão.
EMC – Em outra reunião 
da FFO, o PL 3.513/16, do 
governador, que cria a Em-
presa Mineira de Comuni-
cações, teve sua análise 
adiada. O relator, deputa-
do André Quintão (PT), dis-
tribuiu em avulso (cópias) 
seu parecer de 1º turno, 
no qual opina pela apro-
vação do projeto na forma 
do substitutivo nº 2, que 
apresentou, e pela rejei-
ção do substitutivo nº 1, 

da CCJ. A proposição está 
na pauta da FFO para ser 
apreciada hoje.

Parte integrante da refor-
ma administrativa do Executi-
vo, a matéria vincula a nova 
empresa à Secretaria de Es-
tado de Cultura (SEC). A EMC 
deve assumir as atribuições 
da Rádio Inconfidência e da 
Fundação TV Minas.

O substitutivo nº 2 con-
solida em um único texto 
as alterações apresentadas 
pela CCJ e esclarece que os 

artigos referentes à extin-
ção da TV Minas produzirão 
efeitos a partir da autoriza-
ção da Presidência da Repú-
blica para transferência da 
concessão de TV Educativa. 
Ele também corrige a no-
menclatura da marca “TV 
Minas” para “Rede Minas” 
e insere, no âmbito de su-
as competências, o termo 
“internet”, possibilitando a 
realização de atividades cul-
turais e educativas também 
por esse meio.

Parecer sobre criação de empresa de comunicação foi distribuído em avulso

PL propõe diretrizes para política LGBT
Já pode ser analisado em 1º 
turno no Plenário o Projeto de 
Lei (PL) 1.831/15, que propõe 
diretrizes para a Política Esta-
dual de Defesa dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais (LGBT). De 
autoria da deputada Marília 
Campos (PT), o projeto rece-
beu ontem parecer favorável 
da Comissão de Administra-
ção Pública. O relator, depu-
tado João Magalhães (PMDB), 
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ).

O texto original do proje-
to propõe a criação do Conse-
lho Estadual de Cidadania de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-

vestis e Transexuais e altera 
a Lei Delegada 180, de 2011, 
que dispõe sobre a estrutura 
orgânica da administração pú-
blica do Poder Executivo, de 
modo a incluir o conselho co-
mo órgão integrante da área 
de competência da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese).

Contudo, a CCJ apontou 
para a necessidade de alterar 
a redação da matéria, já que 
é prerrogativa exclusiva do 
governador do Estado criar 
ou extinguir órgãos e entida-
des da administração direta e 
indireta do Poder Executivo.

Por essa razão, a CCJ 
apresentou o substitutivo nº 
1, que propõe, em lugar da 

criação do conselho, o es-
tabelecimento de diretrizes 
para a política estadual LGBT, 
o que foi reafirmado poste-

riormente pela Comissão de 
Direitos Humanos e, agora, 
pela Comissão de Adminis-
tração Pública.

O relator opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1

Suzana Oliveira 

 Guilherme Dardanhan 
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Regras da ANTT impõem restrições
a linhas interestaduais de ônibus

As restrições para que ônibus 
interestaduais entrem em 
terminais rodoviários munici-
pais ao longo do percurso se 
devem a novas regras imple-
mentadas pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) em todo o País. É o 
que explicou ontem a especia-
lista em regulação da agência 
em Minas, Leize Athayde Sil-
veira, em audiência pública da 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização.

A reunião, solicitada pelo 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), foi motivada pelo 
impedimento para embarque 
e desembarque em cidades 
do percurso da linha interes-
tadual que liga Itajubá (Sul 
de Minas) a Campinas (SP). 
A especialista explicou que, a 
partir do novo marco regula-
tório dos transportes terres-
tres, essas linhas passaram 
a ser de responsabilidade da 
ANTT, enquanto as linhas in-
termunicipais ficaram a cargo 
dos estados.

Dessa forma, a divisão 
das linhas que ligam Minas 
Gerais a outros estados, que 
permitiria a parada em rodo-
viárias de cidades que façam 
parte do percurso, só pode 
ser feita caso a Secretaria de 
Estado de Transporte e Obras 
Públicas (Setop) se manifes-
te favoravelmente perante a 
agência nacional. “As mudan-
ças podem estar causando 
problemas para os passagei-
ros, mas todos foram informa-
dos. Cada ente tem sua esfera 
de atuação”, afirmou Leize.

Ela ainda alertou que si-
tuações semelhantes à da 
linha Itajubá-Campinas pode-
rão surgir em outros trajetos. 
Isso porque as novas licenças 
interestaduais, já dentro do 
novo regime, começaram a 
ser expedidas pela agência 
muito recentemente, em 1º 
de junho deste ano, alterando 
o quadro vigente até então.
Transtornos – O deputado 
Dalmo Ribeiro Silva ressal-
tou que as novas regras es-
tão gerando transtornos à 
população. O parlamentar 
frisou que passageiros, asso-
ciações comerciais e verea-
dores de Itajubá e da cidade 
vizinha de Ouro Fino reivin-
dicam que os ônibus possam 
ter acesso aos terminais dos 
dois municípios.

Essa medida, na sua opi-
nião, evitaria o embarque ou 
desembarque em pontos de 
parada sem segurança e ilu-
minação adequadas.
Autorização – O gerente-geral 
da Expresso Gardênia, José 
Eustáquio Guido, afirmou que 
já foi solicitado à ANTT, no dia 
29 de junho, o retorno da li-
nha com paradas nos municí-
pios de Itajubá e Ouro Fino. A 
empresa é a única que opera 
essa linha. Conforme expli-
cou José Eustáquio, sem essa 
autorização, não haverá co-
mo atender ao pleito exposto 
pelo deputado, sob pena de 
punição, com multas pesadas.

Apesar de a solicitação 
ter sido feita pela empresa 
junto à agência, Leize Silvei-
ra recomendou que a viação 

entre com o pedido também 
junto à Setop. Sem a anuên-
cia do Estado, a ANTT não 
poderá avaliar uma possível 
resposta positiva à demanda.
Tarifa – A advogada da Expres-
so Gardenia, Rejane Sueli Lu-
beriaga, lembrou que, ainda 
que seja obtida a autorização 
da ANTT, continua sendo ne-
cessário discutir o fraciona-
mento da tarifa. Segundo ela, 
essa é uma reivindicação do 
passageiro que não faz todo 
o trecho interestadual BH- 
-Campinas. “Temos dois pro-
blemas agregados”, admitiu.

O deputado Wander Bor-
ges (PSB), assim como Dalmo 
Ribeiro Silva, afirmou que a co-
missão irá acompanhar a situa-
ção da linha, inclusive em novas 
audiências sobre o assunto.

Extinção do Deop será tema de debate
A Comissão de Administração 
Pública aprovou ontem dois 
requerimentos de audiên-
cias públicas. Um deles é de 
autoria do deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), que pretende 
debater o Projeto de Lei (PL) 
3.509/16, o qual extingue o 
Departamento de Obras Pú-

blicas do Estado (Deop), in-
corporando suas finalidades 
ao Departamento de Estra-
das de Rodagem de Minas 
Gerais (DER-MG).

O outro requerimento 
é do deputado Arnaldo Silva 
(PR), que solicitou uma reu-
nião sobre a escolha de indi-

cados para ocupar cargos de 
direção, chefia e gerência de 
representação geral. 
Lei Rouanet – Na Comis-
são de Cultura, a pedido do 
deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), as perspec-
tivas e alternativas da Lei 
Rouanet (Lei Federal 8.313, 

de 1991) em Minas Gerais 
serão tema de debate. 

A comissão também au-
torizou o agendamento de 
uma reunião de instalação do 
Comitê de Representação do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura. O requerimento é 
do deputado Bosco (PTdoB).

Especialista da ANTT explicou à comissão as restrições impostas à linha Itajubá-Campinas 

Suzana Oliveira
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Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária

Reunião Ordinária (14 horas) 

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 
odontológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demi-
tidos em função da inconstitucionalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. Prosseguimento da discussão em turno único (faixa 
constitucional)

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

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
veis que especifica ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação 
em 1º turno

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Votação em turno único

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Altera a Lei 13.955, de 2001, que dispõe 
sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários. 
Votação em 2º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

PL 3.258/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a extinção de cartórios. Votação 
em 1º turno

PL 779/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera o Código de Ética e Disciplina dos Mili-
tares. Discussão em 1º turno

PL 3.194/16
Do governador. Institui o Dia Estadual em Memória das Vítimas do Ho-
locausto. Discussão em turno único

PL 437/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito 
de reposição florestal. Discussão em 2º turno

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Jequeri. Discussão em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Estende o prazo para execução da destina-
ção dada a imóvel doado ao município de Recreio. Discussão em 2º 
turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio de ouro, metais nobres e joias usadas. Discus-
são em 2º turno

PL 1.584/15
Do deputado Carlos Pimenta. Torna obrigatória a presença de profis-
sional treinado em primeiros socorros nos eventos promovidos pelo 
Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao con-
sórcio Cistrisul. Discussão em 2º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Formiga. Discussão em 2º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Executivo a doar imóveis ao 
município de Moema. Discussão em 2º turno

PL 255/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia ao município de Pará de Minas. Discussão em 1º turno

PL 257/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Pará de Minas. Discussão em 1º turno

PL 1.096/15
Do deputado Braulio Braz. Altera a finalidade do uso de imóvel doado 
pelo Executivo ao município de Lajinha. Discussão em 1º turno

PL 1.231/15
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre plano de evacuação em caso de 
acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em 1º turno

PL 1.267/15
Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Executivo a doar imóveis ao 
município de Rio Doce. Discussão em 1º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Capelinha. Discussão em 1º turno

PL 2.177/15
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Miraí. Discussão em 1º turno

PL 2.191/15
Dos deputados Adalclever Lopes, Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulis-
ses. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de Belo Horizon-
te. Discussão em 1º turno

PL 2.227/15
Do deputado Cabo Júlio. Proíbe o porte de arma branca no Estado. 
Discussão em 1º turno

PL 2.673/15
Do deputado Hely Tarqüínio. Concede benefícios fiscais a contribuintes 
que façam doações a hospitais filantrópicos. Discussão em 1º turno

PL 2.751/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre o registro de armas de 
fogo apreendidas no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Discussão em 1º turno

PL 2.856/15
Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Dispõe sobre penalida-
des pela prática de maus-tratos contra animais no Estado. Discussão 
em 1º turno

PL 3.055/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Rio Pomba, Discussão em 1º turno 

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária
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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

• Reunião Extraordinária (Plenário)
9h30

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

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) – discu-
tir e votar pareceres sobre cinco proposições, entre as quais o PL 3.513/16 
(1º turno), do governador, que cria a Empresa Mineira de Comunicações

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 2.674/15 (1º turno), do deputado Fabiano Tolentino, que modi-
fica as condições para corte de buritis

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre 40 proposições, entre as quais o PL 2.882/15 (1º turno), do 
governador, o qual aprova o Plano Estadual de Educação

13 horas
• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Utramig (Plenari-

nho I) – proceder à arguição pública do indicado
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – debater, com a pre-

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

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

pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 169/15 (1º 
turno), do deputado Paulo Lamac, que estabelece diretrizes para a 
segurança de barragens 

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discu-

tir e votar parecer sobre o PL 2.191/15 (2º turno), dos deputados Adalcle-
ver Lopes, Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulisses, que autoriza o Executivo 
a doar imóvel ao município de Belo Horizonte, e sobre o PL 3.513/16 (1º 
turno), do governador, o qual cria a Empresa Mineira de Comunicações

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

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

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

sença de convidados, o envelhecimento da população. Requerimento: 
deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres 
sobre o PL 1.607/15 (1º turno), do deputado licenciado Fábio Che-
rem, que dispõe sobre a conscientização da importância do ca-
dastramento no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea; 
e sobre o PL 3.193/16 (1º turno), do governador, o qual altera o 
Código de Saúde do Estado

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres 
sobre três proposições, entre as quais o PL 2.227/15 (2º turno), do depu-
tado Cabo Júlio, que proíbe o porte de arma branca no Estado

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

gratulações com o Jornal Clarim. Requerimento: deputado Bosco
16h30

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

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário) 

18h10
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 2.223/15 (2º turno), do deputado Cristiano Silveira, 
o qual dispõe sobre a política de atendimento à mulher vítima de 
violência no Estado

18h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) 

– discutir e votar pareceres sobre 15 proposições, entre as quais o PL 
3.513/16 (1º turno), do governador, que cria a Empresa Mineira de Co-
municações

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
receres sobre o PL 779/15 (2º turno), do deputado Cabo Júlio, que al-
tera o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, e sobre o 
PL 3.258/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, o qual extingue cartórios 
que especifica

18h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar parece-

res sobre três proposições, entre as quais o PL 2.751/15 (2º turno), do 
deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de armas de 
fogo apreendidas no Estado

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

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-
bre o PL 2.856/15 (2º turno), dos deputados Fred Costa e Noraldino Jú-
nior, que dispõe sobre as penalidades pela prática de maus-tratos contra 
animais no Estado

 0h Plenário (continuação) 
 3h Assembleia Notícia 
 3h30 Comissão de Direitos Humanos (19/5) – Situação dos 

agentes socioeducativos
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Alta carga tributária no Brasil 
 9h Assembleia Notícia  – Reunião Extraordinária de Plenário (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 
Conheça os princípios orçamentários

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 – Comissões (ao vivo) 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 


