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Plenário mantém veto do governador 
à efetivação de professores da Uemg

Guilherme Bergamini

Ao todo, 30 proposições foram aprovadas na Reunião Extraordinária de Plenário realizada pela manhã

Projetos estão prontos para nova análise
tam, respectivamente, de um 
plano de evacuação em caso 
de acidentes nas obras públi-
cas do Estado, da proibição 
do porte de armas brancas 
e de modificações no Código 
de Ética dos Militares. 

Também foram aprovados 
em Plenário 15 projetos re-
lativos a doações de imóveis.  
Leia mais sobre o Plenário na 
página 7.

Completam essa lista o 
PL 2.751/15, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
que cria um cadastro de 
registro de armas de fogo 
apreendidas no Estado, o 
PL 2.673/15, sobre o apoio 
a hospitais filantrópicos, e 
mais três proposições de au-
toria do deputado Cabo Júlio 
(PMDB): os PLs 1.231/15, 
2.227/15 e 779/15, que tra-

(PT), que dispõe sobre a po-
lítica de atendimento à mu-
lher vítima de violência; o 
PL 2.856/15, dos deputados 
Fred Costa (PEN) e Noraldi-
no Júnior (PSC), o qual prevê 
penalidades pela prática de 
maus-tratos contra animais, 
e o PL 3.258/16, do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), que extingue oito 
cartórios. 

Entre as proposições que 
foram aprovadas em 1º tur-
no, oito projetos receberam 
ontem mesmo pareceres 
de 2º turno favoráveis, nas 
comissões temáticas para 
as quais foram distribuídos, 
e já constam na pauta das 
reuniões de Plenário de ho-
je, para análise definitiva. 
São eles o PL 2.223/15, do 
deputado Cristiano Silveira 

do Carlos Pimenta (PDT), que 
torna obrigatória a disponibili-
zação de pronto atendimento 
de saúde em locais onde se 
realizem eventos públicos de 
qualquer natureza. 

Passaram em definiti-
vo, ainda, os PLs 3.004/15 e 
3.194/16, de autoria, respecti-
vamente, do deputado Thiago 
Cota (PMDB) e do governador. 
O primeiro institui o Dia Esta-
dual do Doador de Medula Ós-
sea, enquanto o segundo cria 
o Dia Estadual em Memória 
das Vítimas do Holocausto.

rio, só que em 1º turno. 
Outros 27 projetos foram 

votados pelo Plenário. Foram 
aprovados em definitivo (2º 
turno ou turno único) o PL 
1.566/15, do deputado João 
Leite (PSDB), que prevê o re-
gistro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou 
na fundição de ouro, metais 
nobres e joias usadas; o PL 
1.371/15, do deputado Durval 
Ângelo (PT), que dispõe sobre 
o livre acesso de autoridades a 
estabelecimentos carcerários; 
e o PL 15.84/15, do deputa-

toriza o Executivo a parcelar 
débitos de consumidores de 
matéria-prima do setor, ori-
ginados da obrigação de re-
posição florestal equivalente 
ao que foi consumido, como 
medida compensatória.
Hospitais – O PL 2.673/15, 
do deputado Hely Tarqüínio 
(PV), que concede descon-
to no pagamento de crédito 
tributário inscrito em dívida 
ativa para o contribuinte que 
realizar doações em favor de 
hospitais filantrópicos, tam-
bém foi aprovado no Plená-

Na Reunião Extraordinária rea-
lizada na manhã de ontem, o 
Plenário manteve o Veto Par-
cial à Proposição de Lei 22.997, 
que garante assistência médi-
ca e odontológica a ser presta-
da pelo Estado aos servidores 
desligados em função da de-
claração de inconstituciona-
lidade da Lei Complementar 
100, de 2007. A matéria trami-
tava em turno único e estava 
na faixa constitucional, obs-
truindo a pauta de votações.

O veto atinge o artigo 7º 
da proposição, que mantém 
a efetivação de professores 
da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) atingi-
dos pela Lei 100. 

Para o governador, o 
restabelecimento do víncu-
lo desses professores é uma 
tentativa oblíqua de dar nova 
vida à lei que os efetivou. Ou-
tro argumento de Fernando 
Pimentel é que propor nor-
mas que alterem o quadro 
funcional do Estado é prerro-
gativa exclusiva do Executivo. 
Reposição florestal – Tam-
bém foi aprovado, em 2º 
turno, o PL 437/15, que dis-
põe sobre o parcelamento de 
débito de reposição flores-
tal. De autoria do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS), o 
projeto, em linhas gerais, au-
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Município de São João Nepomuceno 
perdeu metade de seu efetivo policial

Comitê do fórum da cultura é instalado

Parlamentares cobraram ações por mais segurança no município

A Comissão também homenageou o Jornal Clarim, de Araxá, na reunião 

Flávia Bernardo

Suzana Oliveira 

da Ione Pinheiro (DEM) tam-
bém destacaram o diálogo 
com a sociedade promovido 
pela ALMG e reforçaram que 
a gestão e implementação 
das políticas culturais tam-
bém devem ser compartilha-
das com a população.
Jornal Clarim – Durante a 
reunião, o jornal Clarim foi 
homenageado pelos seus 
20 anos. Ana Paula Kikuchi, 
proprietária da publicação, 
recebeu diploma de voto de 
congratulações da comissão. 
“São duas décadas de jor-
nalismo exercido de forma 
consistente e responsável”, 
ressaltou Bosco. O jornal é 
semanal, possui tiragem de 4 
mil exemplares e circula em 
Araxá (Alto Paranaíba) desde 
sua fundação, em 1996. 

a junho de 2016. O comitê 
já iniciou os seus trabalhos, 
que incluem a revisão do 
texto e a elaboração de um 
relatório institucional a ser 
entregue à Mesa da ALMG, a 
fim de aperfeiçoar, do ponto 
de vista técnico, as sugestões 
que vão subsidiar a discussão 
e votação da proposição.

O presidente da Comis-
são de Cultura, deputado 
Bosco (PTdoB), ao dar posse 
aos 20 membros do comitê, 
ressaltou a realização dos 
12 encontros regionais do 
fórum, que ampliou a parti-
cipação popular no processo 
de construção das políticas 
do setor. 

Os deputados Tadeu 
Martins Leite (PMDB), Wan-
der Borges (PSB) e a deputa-

de Representação do fórum 
técnico sobre o plano, que 
vai avaliar as centenas de 
propostas contidas no docu-
mento final do evento, rea-
lizado de setembro de 2015 

Depois de percorrer o Estado 
para debater o Projeto de Lei 
(PL) 2.805/15, que institui o 
Plano Estadual de Cultura, a 
Assembleia promoveu on-
tem a instalação do Comitê 

Isauro Calais defendeu a ne-
cessidade de haver vontade 
política por parte do governo 
para reequipar as polícias e 
direcionar investimentos pa-
ra a segurança pública.

O deputado Antônio Jor-
ge (PSDB) registrou, por sua 
vez, que São João Nepomu-
ceno pertence à 4ª Região In-
tegrada de Segurança Pública 
do Estado, com sede em Juiz 
de Fora, onde estariam os 
municípios que mais sofrem 
com o crescimento de homi-
cídios e furtos. 

investimentos na área caíram 
de R$ 32,732 milhões, em 
2014, para R$ 5, 487 milhões, 
em 2015. Da mesma forma, o 
montante para custeio teria 
sido reduzido de R$ 363 mi-
lhões para R$ 254 milhões, 
no mesmo período.

A falta de prioridade pa-
ra a segurança também foi 
mencionada pelos deputa-
dos João Leite (PSDB), Dilzon 
Melo (PTB) e Isauro Calais 
(PMDB). Para Dilzon Melo, o 
problema exposto na reunião 
é comum a todo o Estado. 

viaturas existentes.
O delegado-geral da ci-

dade, Carlos Roberto da Sil-
veira, acrescentou que, nos 
últimos 11 meses, foram 
registrados nove homicídios 
na cidade, de apenas 25 mil 
habitantes. 
Mobilização – O vereador de 
São João Nepomuceno Se-
bastião Barbosa destacou, 
por sua vez, que as reivindi-
cações repassadas aos depu-
tados representavam não só 
o pleito do município, mas 
também de outras 12 cidades 
da região. Ele acrescentou 
aos problemas relatados o 
plantão regionalizado da polí-
cia, que, no caso de São João 
Nepomuceno, tem sede em 
Juiz de Fora, distante 70 km. 
Prioridades – O deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
que solicitou a reunião, enca-
minhou requerimentos sobre 
as demandas apresentadas, 
por considerar que a situação 
em São João Nepomuceno 
seria mais um exemplo do 
descaso do governo com a 
segurança pública. Segundo 
Rodrigues, os recursos para 

Fornecimento de motocicle-
tas para facilitar e agilizar o 
trabalho dos policiais, rea-
bertura de cadeias públicas 
nas cidades menores do Esta-
do e plantões da Polícia Civil 
nos finais de semana e feria-
dos no próprio município. Es-
sas foram algumas reivindica-
ções apresentadas ontem por 
gestores e vereadores de São 
João Nepomuceno (Zona da 
Mata). Em audiência da Co-
missão de Segurança Pública, 
eles denunciaram que a cida-
de perdeu, nos últimos anos, 
50% de seu efetivo policial, 
que foi reduzido de 50 para 
25 homens.

Há, ainda, carência de 
mais 2O investigadores, con-
forme informaram represen-
tantes da Polícia Civil. Segun-
do o delegado Adalto Corrêa, 
os nove policiais civis da cida-
de ainda atendem aos muni-
cípios próximos de Descober-
to e Rochedo de Minas. Além 
da falta de pessoal, o dele-
gado disse que há um ano e 
sete meses o Estado não for-
nece combustível para abas-
tecer as poucas e sucatea das 
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Deputados vão participar de negociações 
para fornecimento de alimentos a creches

PL da reforma administrativa avança na FFO

Creches de BH não recebem os alimentos necessários desde o início do ano

O relator apresentou novo substitutivo à proposição

Willian Dias

Guilherme Bergamini

goto em todos os municípios 
do Estado.

O relator mais uma vez 
foi o deputado André Quin-
tão, que apresentou o subs-
titutivo nº 2, que define que 
o esgoto deve ser sempre tra-
tado, mas não estabelece a 
instalação de uma estação de 
tratamento como a única al-
ternativa para esse trabalho. 

entender ser essa a forma 
mais adequada.
Esgoto – O PL 938/15, do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), também recebeu pa-
recer de 1º turno favorável 
da comissão. O projeto in-
clui como diretriz, na Políti-
ca Estadual de Saneamento 
Básico, a implantação de es-
tação de tratamento de es-

Minas produzirão efeitos so-
mente a partir da autorização 
da Presidência da República 
para transferência da conces-
são de TV educativa.

Ele também corrige o 
nome da marca “TV Minas” 
para “Rede Minas” e insere, 
no âmbito de suas compe-
tências, o termo “internet”, 
possibilitando a realização de 
atividades também por esse 
meio digital.
APA – Outra proposição ava-
lizada em 1º turno pela FFO 
foi o PL 2.999/15, da deputa-
da Marília Campos (PT), que 
originalmente cria a Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Parque Fernão Dias. O depu-
tado André Quintão, relator 
da matéria, sugeriu a sua 
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
Meio Ambiente. 

O novo texto propõe a 
criação de um parque esta-
dual, em vez de uma APA, por 

O Projeto de Lei (PL) 3.513/16, 
que cria a Empresa Mineira 
de Comunicações (EMC), re-
cebeu ontem parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO). O rela-
tor, deputado André Quintão 
(PT), opinou pela aprovação 
da matéria, que integra a re-
forma administrativa do Exe-
cutivo, na forma do substitu-
tivo nº 2, que apresentou, e 
pela rejeição do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ).

De autoria do governa-
dor, a proposição vincula a 
nova empresa à Secretaria 
de Estado de Cultura (SEC). A 
EMC deve assumir as atribui-
ções 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 extinção da TV 

cia, deputado Fred Costa 
(PEN), desde o início do ano 
a maioria das 200 creches de 
Belo Horizonte, que atendem 
a aproximadamente 25 mil 
crianças, vem sofrendo com 
atrasos, redução e até mesmo 
falta de alimentos básicos.

O parlamentar lamentou 
a ausência de representantes 
da PBH na audiência. “É um 
absurdo a prefeitura se furtar 
ao debate, uma demonstra-
ção de covardia e incompe-
tência”, criticou. Ele também 
censurou a defasagem dos va-
lores per capita repassados às 
creches, que, de acordo com 
o deputado, estão desatuali-
zados em relação à inflação.

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) reforçou as palavras 
do colega, lembrando que co-
meçou sua vida profissional 
trabalhando em uma creche. 
“Fico triste com essa situação. 
É obrigação do poder público 
manter as creches”, afirmou. 

segunda-feira (11), às 9h30, 
com a participação da comis-
são parlamentar e de repre-
sentantes dos trabalhadores 
e do referido movimento. 
Nessa reunião, será avalia-
do o contrato dos convênios 
firmados entre a PBH e as 
creches, especialmente a 
cláusula 9ª, segundo a qual o 
poder público municipal deve 
responder pelo fornecimento 
de 100% dos alimentos ofer-
tados às crianças.

A proposta da reunião foi 
feita pela defensora pública 
Adriana Seixas. “Vamos tentar 
solucionar o problema, exa-
minando os dispositivos con-
tratuais e buscando abrir um 
diálogo com o poder público 
municipal”, disse a defensora. 
Ela advertiu, no entanto, que, 
se não houver uma resposta 
favorável da PBH, a discussão 
será na Justiça.

Segundo o autor do re-
querimento para a audiên-

início do ano não recebem re-
gularmente os alimentos ne-
cessários para o atendimento 
às crianças. A iniciativa tem o 
apoio da Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionaliza-
ção, que debateu o assunto 
ontem, em audiência pública.

Foi marcada, inicialmen-
te, uma reunião na Defen-
soria Pública, na próxima 

A Defensoria Pública da Infân-
cia e Juventude da Capital vai 
tentar intermediar uma nego-
ciação entre a Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH), o Movi-
mento de Luta Pró-Creches e 
os sindicatos representantes 
dos trabalhadores do setor. 
O objetivo é buscar uma so-
lução para as creches conve-
niadas de BH, que desde o 
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Minas Gerais terá mais de 8 milhões 
de idosos em 2050, segundo o IBGE

Comissão avaliza indicação para a Utramig

O envelhecimento da população foi tema de audiência pública

Indicado destacou ações da fundação na educação para o trabalho

Sarah Torres

Suzana Oliveira 

sobre a absorção de alunos 
da Utramig pelo mercado de 
trabalho. Lindomar respon-
deu que alunos da área da 
saúde têm altos índices de 
empregabilidade, enquanto 
os egressos de cursos na área 
de meio ambiente e indústria 
têm mais dificuldades de en-
contrar emprego.

Já o deputado João Lei-
te (PSDB) questionou se a 
 Utramig é autossustentável. 
O indicado destacou que o 
custo anual da fundação é 
de R$ 13 milhões e que 39% 
dos recursos vêm do governo 
do Estado. “Além disso, há 
uma pactuação com o Pro-
grama Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
 (Pronatec), no valor de R$ 17 
milhões, que vão sendo pa-
gos de acordo com a execu-
ção das iniciativas”, disse.

indicado foi feita em momen-
to em que tramita na ALMG o 
Projeto de Lei (PL) 3.508/16, 
que integra a reforma admi-
nistrativa do Estado, o qual 
prevê a extinção da fundação 
e a absorção de seus cursos 
profissionalizantes pela Uni-
versidade Estadual de Minas 
Gerais (Uemg). Para a deputa-
da, o trabalho da Utramig de-
ve continuar e ser ampliado. 

Segundo Lindomar, ne-
nhuma outra instituição do 
governo desenvolve projetos 
de educação para o trabalho 
como os da Utramig. “Na-
turalmente, sou contrário à 
extinção. Não acredito que a 
Uemg vá conseguir desenvol-
ver o trabalho de educação 
técnica e a distância como 
fazemos”, argumentou.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) perguntou 

comissão especial destina-
da a avaliar a indicação, que 
segue agora para votação no 
Plenário, em turno único.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), relatora da indica-
ção, enfatizou que, de forma 
contraditória, a sabatina do 

O papel da Fundação de Edu-
cação para o Trabalho de Mi-
nas Gerais (Utramig) foi des-
tacado em arguição pública 
do indicado para a sua pre-
sidência, Lindomar Gomes 
da Silva, ocorrida ontem. Ele 
teve seu nome acatado pela 

ra a compra dos medicamen-
tos necessários”, apontou.

Para o advogado Leo-
nardo Girundi, a esse quadro 
soma-se o problema social 
da falta de oportunidade de 
crescimento financeiro dos jo-
vens. Essa situação resulta na 
necessidade de que idosos, 
mesmo aposentados, conti-
nuem a ser provedores.

Dificuldades financeiras – 
Autor do requerimento que 
deu origem à reunião, o de-
putado Antônio Carlos Aran-
tes (PSDB) chamou a atenção 
para as dificuldades financei-
ras de boa parte das pessoas 
da terceira idade. “Minas tem 
quase três milhões de idosos 
vivendo de salário mínimo, 
que não é suficiente nem pa-

cou o fato de a política nacio-
nal em prol dos idosos, que 
inclui o Estatuto do Idoso, 
não ser colocada em prática, 
uma vez que nem possui uma 
dotação orçamentária espe-
cífica. “Só metade dos mu-
nicípios mineiros possuem 
instituições de longa perma-
nência para idosos. E quem 
paga essas instituições são os 
próprios idosos”, criticou.

O deputado Isauro Calais 
(PMDB) também defendeu o 
aprimoramento de políticas 
públicas para essa parcela 
da população. “Precisamos 
tomar ações imediatas e efe-
tivas. Do contrário, teremos 
idosos segregados, abando-
nados em abrigos e isolados 
do mundo”, pontuou.

Ele também frisou que as 
pessoas estão vivendo mais, 
mas sem qualidade de vida. 
“O idoso precisa ter condições 
de viver sozinho, se locomo-
ver com segurança, viver uma 
vida independente. Não é isso 
que ocorre hoje”, destacou.

De acordo com previsões do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), Mi-
nas Gerais terá mais de oito 
milhões de idosos em 2050 – 
cerca de cinco milhões a mais 
do que em 2016. O envelhe-
cimento da população no Es-
tado foi tema de audiência da 
Comissão Extraordinária do 
Idoso, realizada ontem.

Um dos convidados, João 
Carlos Machado, professor 
de geriatria da Faculdade de 
Ciências Médicas, frisou que, 
em 2030, a população de ido-
sos brasileiros vai ultrapassar 
a de até 14 anos, pela primei-
ra vez na história. “Em muitas 
cidades do interior de Minas, 
o crescimento do número de 
pessoas com mais de 60 anos 
é maior do que o aumento 
da população total. Os países 
chamados de primeiro mun-
do tiveram um século para 
lidar com esse processo. No 
Brasil, teremos 14 anos para 
nos adaptar”, alertou.

Machado também criti-
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Prefeito é acusado de desviar verbas 
da saúde e ameaçar servidores 

Projeto modifica Código de Saúde

As denúncias foram apresentadas por vereadores e servidores 

Daniel Protzner

Comissão também avaliou projeto sobre doação de medula óssea

Guilherme Dardanhan

1, para sanar vício de inicia-
tiva, uma vez que a medida 
proposta é uma atribuição do 
Executivo. Dessa forma, esse 
substitutivo apenas estabele-
ce uma diretriz. A Comissão 
de Saúde seguiu o mesmo 
entendimento da CCJ.
Buriti – O PL 2.674/15, do 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), que modifica as condi-
ções para o corte de buritis, 
recebeu parecer favorável de 
1° turno da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

A proposição possibilita 
o corte, a extração e a supres-
são do buriti mediante prévia 
autorização de órgão compe-
tente e apenas nos casos de 
interesse social e de utilidade 
pública. 

sua validade estabelecida de 
acordo com o risco sanitário 
inerente à atividade desen-
volvida, competindo à Secre-
taria de Estado de Saúde ou 
às secretarias municipais de 
Saúde a regulamentação so-
bre a validade, a renovação e 
a requisição do alvará.
Medula – A comissão também 
aprovou parecer de 1º tur-
no favorável ao PL 1.607/15, 
do deputado licenciado Fá-
bio Cherem (PSD). A maté-
ria, originalmente, pretendia 
conscientizar os candidatos a 
doadores de sangue sobre a 
importância do cadastramen-
to no Registro Nacional de Do-
adores de Medula Óssea. 

Na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), foi 
apresentado o substitutivo nº 

de do Estado, os quais tra-
tam da expedição de alvará 
sanitário para os estabeleci-
mentos sujeitos à fiscalização 
sanitária.

A proposta é que esses 
alvarás, em regra, tenham 

O Projeto de Lei (PL) 3.193/16, 
do governador, recebeu on-
tem parecer de 1º turno favo-
rável da Comissão de Saúde. 
A proposição altera disposi-
tivos da Lei 13.317, de 1999, 
que contém o Código de Saú-

locais e estaduais. 
O deputado Cristiano Sil-

veira (PT) se disse solidário às 
queixas apresentadas e afir-
mou que a ALMG intermedia-
rá as negociações, para que 
sejam encontradas soluções. 
A deputada Marília Campos 
(PT) lembrou que, em outros 
casos de problemas com a 
gestão municipal de hospi-
tais, o Ministério Público tem 
conseguido dar respostas 
 satisfatórias.

enfrentadas, com a recusa 
de atendimentos médicos e 
a impossibilidade de compra 
de remédios e comida.

A Câmara dos Vereado-
res já aprovou o afastamento 
do prefeito, mas Rêmolo Aloi-
se conseguiu uma liminar pa-
ra retornar ao cargo. Ele não 
compareceu à audiência. 

Os deputados apresenta-
ram vários requerimentos de 
pedidos de informação e de 
providências a autoridades 

to que as pessoas morreriam 
nos corredores e que a culpa 
seria dele. No mesmo vídeo, 
Rêmolo Aloise afirma não se 
importar e ameaça enviar a 
polícia para matar a diretora. 

Conforme informou a 
promotora de Justiça Manue-
la Ferreira, em carta enviada 
à comissão, só em 2014, mais 
de R$ 15 milhões de recursos 
repassados pela União e pelo 
Estado, destinados à saúde, 
não teriam sido investidos.
Atrasos – Além de não pagar 
aos servidores, o prefeito os 
estaria desrespeitando, se-
gundo Antônio Carlos Aran-
tes, com atos de assédio mo-
ral. “Ano passado, ele mandou 
entregar balas no lugar do 
décimo terceiro salário, para 
adoçar a boca dos servidores. 
É uma humilhação”, disse.
Aposentados – Os aposen-
tados também estariam 
enfrentando problemas. Al-
guns pagamentos estariam 
suspensos há mais de dois 
anos. Muitos presentes se 
manifestaram, relatando as 
dificuldades que têm sido 

Atrasos no pagamento de 
salários e de benefícios dos 
servidores. Aposentados que, 
há cerca de dois anos, não 
recebem e precisam de “va-
quinhas” realizadas pelos 
sindicatos para despesas bá-
sicas. Recursos repassados 
pelos governos federal e esta-
dual para a saúde desviados e 
atendimentos cancelados nos 
hospitais públicos. Essas situa-
ções estariam ocorrendo em 
São Sebastião do Paraíso (Sul 
de Minas) e foram atribuídas 
à má gestão do atual prefei-
to, o ex-deputado Rêmolo 
Aloise, em audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Direitos Humanos. Os 
parlamentares presentes se 
comprometeram a levar ao 
Ministério Público as denún-
cias apresentadas.

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB), autor do 
requerimento para a reunião, 
mostrou alguns vídeos, nos 
quais são relatadas situações 
vividas na cidade. Em um de-
les, a diretora da Santa Casa 
de Misericórdia diz ao prefei-
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Licenciamento ambiental será discutido
A relevância estratégica 

do Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) e o pagamento 
da Gratificação de Escolarida-
de Desempenho e Produtivi-
dade Individual e Institucional 
(Gedima) aos servidores do 
setor serão tema de audiência 
da Comissão de Agropecuária. 

ves, na Capital.
Na Comissão de Adminis-

tração Pública, foi autorizado 
o agendamento de uma reu-
nião sobre a qualificação de 
entidades de direito privado, 
sem fins lucrativos, como or-
ganizações sociais de saúde 
no âmbito do Estado.

são de Segurança Pública vai 
discutir, em Guanhães, ques-
tões relativas à criminalidade 
no município. Já a Comissão 
de Saúde, atendendo solici-
tação dos deputados Arlen 
Santiago (PTB) e Iran Barbosa 
 (PMDB), vai abordar a situa-
ção do Hospital Risoleta Ne-

A Comissão de Meio Ambiente 
aprovou ontem requerimen-
to do deputado Celinho do  
Sinttrocel (PCdoB) para que 
seja debatido, em audiência 
pública, o processo de licencia-
mento ambiental no Estado.

A pedido do deputado 
João Leite (PSDB), a Comis-

Plano Estadual de Educação passa 
na Comissão de Constituição e Justiça 

COMISSÕES

Daniel Protzner 

A CCJ concluiu pela legalidade do plano para a educação em sua forma original 

que estabelece multa para 
o estabelecimento que proi-
bir ou constranger o ato da 
amamentação em suas insta-
lações; o PL 1.145/15, do de-
putado Isauro Calais  (PMDB), 
o qual propõe a criação do 
Programa Bem-Estar para 
Todos; e o PL 329/15, do de-
putado Fred Costa (PEN), que 
cria regras para a divulgação 
de promoções de produtos 
alimentícios com prazo de va-
lidade inferior a um mês.
Vista – A análise do PL 
1.488/15, de autoria do de-
putado Gil Pereira, foi adiada, 
tendo em vista que o deputa-
do Antônio Jorge (PPS) pediu 
vista do parecer sobre a ma-
téria, que altera a Lei 18.031, 
de 2009, sobre a política es-
tadual de resíduos sólidos.

a financiar a implantação de 
sistemas de micro e minige-
ração distribuída de energia 
solar fotovoltaica em coope-
rativas e empresas de peque-
no porte.

O PL 2.182/15, do de-
putado Elismar Prado (sem 
partido), por sua vez, revoga 
da Lei 19.988, de 2011, artigo 
que prevê que o registro da 
transferência de veículo so-
mente se dará após o paga-
mento do IPVA, das multas e 
dos juros devidos, enquanto 
o PL 3.286/16, do deputado 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
institui o Polo de Calçados de 
Nova Serrana.

Outras proposições con-
sideradas constitucionais pela 
CCJ são o PL 2.966/15, do de-
putado Thiago Cota  (PMDB), 

tado (DER-MG).
Já o PL 3.502/16 autoriza 

o Executivo a ceder à Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig) imóveis no valor 
de R$195 milhões. O relator, 
deputado Leonídio Bouças, 
também sugeriu um substi-
tutivo à proposição, por meio 
do qual relaciona todos imó-
veis especificados e insere 
seus respectivos memoriais 
descritivos. 
Economia – A CCJ também 
avalizou três projetos rela-
cionados ao desenvolvimen-
to da economia mineira. O 
PL 3.310/16, do deputado 
Gil Pereira (PP), autoriza o 
Fundo de Fomento e Desen-
volvimento Socioeconômico 
de Minas Gerais (Fundese) 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) analisou ontem o 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
do governador, que traz o Pla-
no Estadual de Educação, o 
qual define diretrizes, objeti-
vos, metas e estratégias para 
a área nos próximos 10 anos. 
O relator, deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), concluiu pela 
legalidade da matéria em sua 
forma original.

A proposição é composta 
basicamente de duas partes. 
A primeira contém diretri-
zes que informam como foi 
sua elaboração, os princípios 
que regem o plano, os eixos 
temáticos que organizam sua 
estrutura, os desafios a ele 
impostos, e, por fim, os obje-
tivos que visa alcançar.

A segunda parte é for-
mada por um anexo consti-
tuído por um amplo rol de 
estratégias, ações e metas 
pensadas para dar concretu-
de operacional aos objetivos 
previstos.
Reforma – Duas proposições 
da reforma administrativa do 
Executivo também recebe-
ram pareceres pela sua cons-
titucionalidade da CCJ. O PL 
3.509/16, que extingue o De-
partamento de Obras Públi-
cas do Estado (Deop), foi re-
latado pelo deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB), que 
apresentou o substitutivo nº 
1. O novo texto revoga a Taxa 
de Gerenciamento de Proje-
tos, de Obras e de Supervisão 
de Obras (TGO), incidente 
sobre as contratações reali-
zadas pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Es-
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária

Reunião Ordinária (14 horas) 
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 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

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

PL 779/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera o Código de Ética e Disciplina dos Mili-
tares. Discussão em 2º 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 2º 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 2º turno

PL 1.267/15
Do deputado Durval Ângelo. Autoriza o Executivo a doar imóveis ao 
município de Rio Doce. Discussão em 2º turno

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
veis que especifica ao município de Itaúna. Discussão em 2º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Capelinha. Discussão em 2º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia ao município de Itaguara. Discussão em 2º turno

PL 2.177/15
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Miraí. Discussão em 2º turno

PL 2.191/15
Dos deputados Adalclever Lopes, Agostinho Patrus Filho e Tiago  Ulisses. 
Autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de Belo  Horizonte. Dis-
cussão em 2º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Discussão em 2º turno

PL 2.227/15
Do deputado Cabo Júlio. Proíbe o porte de arma branca no Estado. 
Discussão em 2º turno

PL 2.673/15
Do deputado Hely Tarqüínio. Concede benefícios fiscais a contribuintes 
que façam doações a hospitais filantrópicos. Discussão em 2º turno

PL 2.751/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre o registro de armas de 
fogo apreendidas no Estado. Discussão em 2º 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 2º turno

Iniciada discussão em Plenário do  
projeto da LDO para o exercício de 2017

PLENÁRIO

O projeto da LDO já pode ser votado nas reuniões de Plenário de hoje

 Guilherme Dardanhan 

para a saúde. É preciso apartar 
o recurso da saúde, para que o 
gestor possa responder às de-
mandas da área”, avaliou.
Vice-liderança – Também foi 
lida na reunião a comunica-
ção do deputado Wander 
Borges, líder do PSB, indi-
cando o deputado Roberto 
Andrade (PSB) para vice-líder 
dessa bancada. 

emendas de sua autoria vol-
tadas para a saúde, as quais 
receberam parecer pela re-
jeição na FFO. Segundo ele, 
as alterações propostas bus-
cam, em sua maioria, ampliar 
a autonomia dos gestores da 
saúde no Estado. 

“A preocupação dos go-
vernadores com o superávit 
tem trazido grande prejuízo 

continua sendo com a folha 
de pessoal e encargos sociais. 
A projeção é de que elas au-
mentem em 7,4%, conside-
rando-se o crescimento ve-
getativo da folha e o reajuste 
concedido às carreiras da 
educação básica. 

Na definição das metas 
fiscais, o governo utilizou 
como parâmetro a previsão, 
em 2017, de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do País de 1% e uma inflação 
de 6% – medida pelo Índice 
de Preço ao Consumidor Am-
plo  (IPCA).
Emendas – Ao analisar o pro-
jeto, a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) opinou pela sua apro-
vação com 13 emendas apre-
sentadas por parlamentares e 
pela rejeição de 53 emendas.
Separação de recursos – O 
deputado Antônio Jorge 
(PPS) iniciou as discussões do 
projeto da LDO, defendendo 

A Assembleia iniciou, na Reu-
nião Ordinária de Plenário de 
ontem, a discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei (PL) 
3.542/16, do governador, que 
trata das diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei 
Orçamentária (LDO 2017). A 
discussão prossegue hoje, em 
reuniões de Plenário marca-
das para as 9 e as 14 horas.

O governo estima uma 
receita de R$ 88,7 bilhões pa-
ra o Estado, enquanto a previ-
são de despesa é de R$ 97,2 
bilhões, o que resulta em uma 
projeção de déficit fiscal de 
R$ 8,5 bilhões. O crescimen-
to da receita está ligado ao 
ICMS, que é a principal fonte 
de tributária, o qual apresen-
ta um crescimento estimado 
de 6,82% em relação à Lei 
Orçamentária vigente, pas-
sando de R$ 40,4 bilhões para   
R$ 43,1 bilhões.

Em relação às despesas, 
o principal gasto do governo 
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
9h30

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

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

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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 
pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.509/16 (1º 
turno), do governador, que extingue o Departamento de Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais (Deop)

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

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

tório final da comissão
• 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 

13h15
• Comissão de Participação Popular (Teatro) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a violência sexual contra a mulher. Requerimento: deputada 
Marília Campos

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão 
15 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 
pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.509/16 (1º 
turno), do governador, que extingue o Departamento de Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais (Deop)  

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

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

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia ao município de Ibirité. Discussão em 2º turno

PL 3.055/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a doar trechos rodoviá-
rios ao município de Rio Pomba. Discussão em 2º turno

PL 3.258/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a extinção de cartórios. Discussão 
em 2º turno

PL 255/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar trecho de 

 rodovia 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 1.666/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Campestre. Discussão em 1º turno

PL 2.999/15
Da deputada Marília Campos. Cria a Área de Proteção Ambiental do 
Parque Fernão Dias. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h05 Palestra TRE (Antes do Voto) – Propaganda Institucional, com 

Diogo Cruvinel 
 1h Panorama – Alta carga tributária no Brasil 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (10/5) – 

Pesquisas sobre os padrões genéticos do alcoolismo
 3h15 Parlamento Brasil
 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 

Brasil, com Rafael Melo 
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba 

o básico sobre as Leis Orçamentárias 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Politico Rondon Pacheco
 7h30 Brasil Eleitor 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Uso de jogos na educação 
 9h Assembleia Notícia / Reunião Extraordinária de Plenário 

(ao vivo) 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 

desenvolvimento dos territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba 

o básico sobre as Leis Orçamentárias
 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 – Politico Rondon Pacheco
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Uso de jogos na educação 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 30 anos do 

Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro 
Militar de MG 

 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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