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Credenciamento no SUS pauta reunião
rado o maior evento mineiro 
do setor sucroenergético. O 
Canacampo, promovido no 
município de Campo Florido, 
chega à sua 8ª edição como 
palco de grandes oportuni-
dades de negócio, trazendo 
novidades tecnológicas, além 
de palestras que vão acres-
centar muito conhecimento 
aos participantes. 

Às 20 horas, também na 
quinta-feira, o Plenário pro-
move uma Reunião Especial 
para homenagear a Diocese 
de Guaxupé, pelos cem anos 
de sua criação. Com apro-
ximadamente 900 mil habi-
tantes, a diocese inclui 86 
paróquias, distribuídas em 41 
municípios e 11 distritos.

tado na mesma reunião é o 
suposto assédio moral sofri-
do por servidores que par-
ticiparam de campanha de 
reivindicação por melhorias 
salariais e de carreira. 

Também amanhã, às 16 
horas, no Plenarinho III, a 
comissão especial destinada 
a emitir parecer sobre a in-
dicação de João Paulo Mello 
Rodrigues Sarmento para o 
cargo de diretor-geral do Ins-
tituto Estadual de Florestas 
(IEF) vai proceder à arguição 
pública do indicado. 
Canacampo – Na quinta-feira 
(11), os parlamentares da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico visitam o Cana-
campo Tech Show, conside-

em Reunião Especial de Ple-
nário, os dez anos do projeto 
Impacto Esperança, da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. A 
iniciativa promove, em oito 
países da América do Sul, a 
distribuição gratuita de livros 
que trazem como temática a 
esperança. 
Samu – Amanhã, às 9h30, 
a Comissão de Saúde volta 
a realizar audiência públi-
ca, dessa vez para debater 
problemas administrativos 
ocorridos nas gestões atual e 
passadas do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
do Norte de Minas (Samu 
Macro Norte). A reunião será 
no Plenarinho I.

Outro assunto a ser tra-

Hoje, às 9h30, a Comissão de 
Saúde vai receber convida-
dos no Plenarinho IV, a par-
tir de 9h30, para discutir os 
processos de credenciamen-
to de novos serviços no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
e seu teto de financiamento. 
Na reunião, também serão 
abordados o atendimento 
de urgência e emergência, 
a melhoria do diagnóstico 
precoce de câncer para di-
minuição de custos de trata-
mentos paliativos, além do 
motivo pelo qual Minas Ge-
rais ficou fora do programa 
de expansão de radioterapia 
do Ministério da Saúde. 

Ainda hoje, às 20 horas, 
a Assembleia homenageia, 

Debate sobre integração regional
é destaque da semana na Assembleia

Guilherme Dardanhan

Projeto de integração regional prevê 60 voos semanais ligando 12 cidades do interior à Capital

mente para cidades não aten-
didas pela aviação regular. 

Em uma segunda etapa, 
serão incluídas novas locali-
dades, além de ser aumenta-
da a frequência dos voos.

Cada voo cobrirá, em média, 
200km, terá duração de 40 
minutos e custará cerca de 
R$ 300,00 por passageiro. As 
rotas e frequências dos voos 
foram definidas preferencial-

Varginha passarão a contar 
com voos fretados para Belo 
Horizonte. 

Na primeira fase do Pir-
ma, serão 60 voos semanais 
ligando o interior à Capital. 

O projeto que irá disponibili-
zar, a partir do final de agos-
to, voos regulares entre a 
Capital e 12 municípios do in-
terior será tema de uma das 
audiências públicas progra-
madas pela Assembleia para 
esta semana. Trata-se do Pro-
jeto de Integração Regional 
no Modal Aéreo  (Pirma), ela-
borado pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig). 

O debate sobre a ini-
ciativa será promovido pela 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização ama-
nhã, às 10 horas, no Audi-
tório. O objetivo do Pirma é 
estimular o desenvolvimen-
to econômico por meio do 
transporte aéreo.

A partir da segunda quin-
zena de agosto, os municí-
pios de Curvelo, Diamantina, 
São João del-Rei, Divinópo-
lis, Juiz de Fora, Muriaé, Pon-
te Nova, Ubá, Viçosa, Patos 
de Minas, Teófilo Otoni e 
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Segunda Musical apresenta concerto 
místico com duo de piano e flauta

CULTURA

Divulgação

Recital, do duo formado por Artur Andrés e Regina Amaral, terá a participação de convidados 

Programa integra o Assembleia Cultural
horas, com reprises no sábado, 
às 23h30; no domingo, às 15 
horas; e na segunda-feira, à 1 
hora da manhã. Os programas 
também estão disponíveis no 
YouTube, no canal da ALMG.

das expressões artísticas e no 
reconhecimento e na valoriza-
ção da cultura mineira.
Exibição – O Segunda Musical 
também é exibido pela TV As-
sembleia às sextas-feiras, às 20 

tras de artesanato, espetácu-
los de dança, peças de teatro 
e apresentações de músicas 
erudita e popular. O programa 
marca a atuação da Assem-
bleia de Minas na promoção 

O Segunda Musical integra o 
Assembleia Cultural, iniciativa 
que agrupa as diversas ações 
da ALMG relacionadas à cultu-
ra, como exposições de artes 
plásticas e de fotografia, mos-

tor e arranjador, ele tem feito 
trabalhos tanto no âmbito da 
música instrumental quan-
to no das canções, feitas em 
parceria com o letrista minei-
ro Bernardo Maranhão. Em 
2009, venceu duplamente o 
Prêmio BDMG Instrumental, 
nas categorias “Melhor ar-
ranjo” e “Melhor composi-
ção”, e foi um dos ganhado-
res do Prêmio Natura.

Mauro Rodrigues, por 
sua vez, que também estará 
na flauta, é graduado no ins-
trumento pela Escola de Mú-
sica da UFMG, na qual é pro-
fessor. Como compositor, ar-
ranjador e instrumentista, ele 
tem diversos trabalhos auto-
rais, como a trilha dos filmes-
-documentários O homem 
roxo, Misturada orquestra e 
Presépio Pipiripau – o mundo 
de Raimundo Machado.

os oito anos de idade e gra-
duou-se em Piano pela Escola 
de Música da UFMG, na qual 
foi professora das cadeiras 
de Piano e Música de Câma-
ra. Com um amplo trabalho 
como recitalista e camerista, 
ela concluiu com nota máxi-
ma seu mestrado em Música 
de Câmara na Alemanha, em 
1982. Com o duo de flauta e 
piano fez apresentações em 
diversos países, como EUA, 
França, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru e Chile, e tam-
bém em diferentes cidades 
brasileiras.
Participação – A apresenta-
ção especial de Alexandre 
Andrés (flauta) no concerto 
mostrará ao público um ar-
tista reconhecido como um 
dos mais promissores da no-
va geração em Minas. Cantor, 
violonista, flautista, composi-

dez anos do programa. “O 
mais interessante é que ele 
abre espaço à música e aos 
jovens músicos em um País 
ainda tão carente desse tipo 
de iniciativa”, pontuou Artur, 
doutor em Música pela Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Para o artista, o Segunda 
Musical vem ganhando, ao 
longo dos anos, importân-
cia especial, sobretudo para 
artistas da nova geração ou 
recém-formados, que têm, 
no programa da ALMG, uma 
oportunidade de se mostra-
rem ao público. “O teatro, 
mesmo pequeno, tem um 
bom piano e uma acústica 
que atende perfeitamente”, 
aprovou o músico. 

Já a pianista Regina Ama-
ral, que estará ao lado do 
flautista no duo, toca desde 

Como parte das comemora-
ções dos 15 anos do Segunda 
Musical, o programa de ho-
je, agendado para as 20 ho-
ras, no Teatro da ALMG, traz 
apresentação do concerto 
místico Viagem a lugares ina-
cessíveis, com o duo forma-
do por Artur Andrés (flauta) 
e Regina Amaral (piano). O 
recital contará com a partici-
pação especial dos músicos 
Alexandre Andrés e Mauro 
Rodrigues, ambos na flauta.

O duo de flauta e piano 
vai apresentar músicas de seu 
quarto CD, inspirado no ensi-
namento espiritual trazido 
para o ocidente pelo músico 
e místico George Ivanovitch 
Gurdjieff, na primeira meta-
de do século XX. O Mestre G, 
como também era chamado, 
foi um guia espiritual nascido 
no Cáucaso, entre a Europa e 
a Ásia, local de encontro de 
diferentes culturas.

Por meio de trabalhos 
em grupo e individuais, o 
mestre que motivou o traba-
lho do duo transmitiu formas 
para um novo “despertar” 
do homem, usando um am-
plo espectro de exercícios e 
técnicas, como meditação, 
leitura, reflexão, exercícios 
práticos de auto-observação, 
movimentos e danças sagra-
das, sendo a música um dos 
seus maiores legados.
Volta aos palcos – Membro 
fundador do Uakti – Oficina 
Instrumental, onde, durante 
vários anos, desenvolveu um 
trabalho inovador e reconhe-
cido internacionalmente, o 
flautista Artur Andrés é um 
entusiasta do Segunda Musi-
cal, tendo participado da co-
memoração dos cinco e dos 
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 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

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão em 1º turno

PL 3.509/16
Do governador. Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado 
(Deop). Discussão em 1º turno (urgência)

PLC 52/16
Do governador. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. Discussão em 1º 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 2º turno

PL 257/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Buenópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções 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 Educação, Ca-
pacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Discussão em 1º turno

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Dis-
cussão em 1º turno 

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

PL 3.513/16
Do governador. Cria a Empresa Mineira de Comunicações. Discussão 
em 1º turno

PL 3.515/16
Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS). Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (14 horas)
Mesma pauta da Reunião Extraordinária anterior

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Extraordinária anterior

Portal da ALMG reúne informações 
sobre o Marco Regulatório das OSCs

Escola do Legislativo e pela 
Escola do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) de Minas Ge-
rais, parceiros do governo de 
Minas – representado pelas 
Secretarias de Estado de Go-
verno (Segov) e de Desenvol-
vimento Social (Sedese) – na 
divulgação do Mrosc aos pú-
blicos envolvidos. Serão dois 
módulos ofertados pela pla-
taforma de ensino a distância 
das respectivas instituições.

A inscrição e o link para os 
cursos estarão disponíveis em 
breve na página. As atividades 
vão ajudar o público interes-
sado a seguir as novas normas 
que regulam a relação entre 
as OSCs e o poder público.

cada um deles. O objetivo 
da página é contribuir para a 
capacitação desses públicos, 
com a entrada em vigor do 
marco regulatório.
Menu explicativo – A página 
traz, também, um menu com 
acesso rápido a orientações 
sobre a nova lei; os modelos 
jurídicos das OSCs; as exigên-
cias para firmar parcerias; as 
especificações sobre a execu-
ção dos recursos disponibi-
lizados; e as novas ações de 
acompanhamento pelo po-
der público.
Cursos – Outra etapa do pro-
cesso de capacitação será 
a realização de cursos, nes-
te segundo semestre, pela 

dutores rurais, associações 
esportivas, culturais e de cata-
dores de materiais recicláveis, 
assim como as Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apaes).

Por meio de uma lingua-
gem simples, a página expli-
ca as novas regras para que 
as OSCs possam manter ou 
firmar novas parcerias com 
o poder público. O conteúdo 
chama a atenção para os seg-
mentos que são impactados 
pela nova lei (as próprias en-
tidades, os gestores munici-
pais, os servidores estaduais 
e os assessores parlamenta-
res), explicando providências 
que devem ser tomadas por 

Entrou no ar, no início do mês, 
uma página especial do Portal 
da Assembleia com informa-
ções sobre o Marco Regu-
latório das Organizações da 
Sociedade Civil (Mrosc), que 
estabelece um conjunto de 
estratégias para a melhoria 
da relação dessas entidades 
com o poder público, a sua 
sustentabilidade econômica e 
a obtenção de títulos e certi-
ficados. A Lei Federal 13.019, 
de 2014, é uma dessas ações.

As principais organiza-
ções da sociedade civil (OSCs) 
que estabelecem parcerias 
com a administração pública 
são creches, instituições para 
idosos, cooperativas de pro-

PORTAL DA ASSEMBLEIA



4 • segunda-feira – Assembleia Informa 8 de agosto de 2016

TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantores João di Souza e Jucilene Buosi
 0h30 Comissão de Saúde (8/6) – Propostas de emenda à Constituição 

Federal que pretendem desvincular receitas de estados e 
municípios 

 4h35 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 
acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 
surgimento da proteção à infância

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Sala 
de Imprensa – Mariana hoje

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 8h30 Via Justiça – Legítima defesa
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – Brumadinho 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 13h Geração – Especial Vander Lee

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 
surgimento da proteção à infância

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Igreja Adventista do 

Sétimo Dia pelos 10 anos do projeto Impacto Esperança
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento das 

regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (8/8)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-

vidados, questões relativas à saúde e ao SUS no Estado. Requerimento: 
deputado Arlen Santiago

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

10h20
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pa-
receres sobre 14 proposições, entre as quais 10 projetos que compõem 
a reforma administrativa proposta pelo Executivo

11 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – discutir 

e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º 
turno), do governador, que autoriza o Executivo a alienar imóveis à Codemig

14 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

receres sobre 14 proposições, entre as quais 10 projetos que compõem 
a reforma administrativa proposta pelo Executivo

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

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 
3.482/16 (1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a receber 
imóveis da Cidade Administrativa construídos pela Codemig

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre 14 proposições, entre as quais 10 projetos que compõem 
a reforma administrativa proposta pelo Executivo

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

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais o PL 
2.834/15 (2º turno), do deputado Deiró Marra, que autoriza o Executivo 
a doar trecho de rodovia ao município de Guimarânia

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Segunda Musical (Teatro) – apresentações de Artur Andrés (flauta), Ale-

xandre Andrés (flauta) e Regina Amaral (piano)

Terça-feira (9/8)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) 
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convida-
dos, problemas administrativos ocorridos nas gestões do Samu do Norte 

de Minas. Requerimento: deputado Arlen Santiago
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o projeto Pirma, elaborado pela Codemig. Requerimen-
to: deputado Ulysses Gomes

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) 
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório) 

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

16 horas
• Comissão de Indicação para o Cargo de Diretor-Geral do IEF (Plenarinho III) 

– proceder à arguição do indicado
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

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

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

Quinta-feira (11/8)
8h30

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Campo Florido) – visita ao 8º 
Canacampo Tech Show

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Diocese de Guaxupé

Sexta-feira (12/8)
12 horas

• Zás (Teatro) – show O mundo é cada um, com Murilo Santiago


