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Encerrada discussão de proposições

Projetos da reforma administrativa
do Estado recebem emendas no Plenário

Corrêa (DEM) e Arlen San-
tiago (PTB) afirmaram que 
o Deop é necessário e que 
sua extinção, assim como a 
de outros órgãos, não trará 
economia para o Estado. 

Já o deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB) lembrou 
que o governador pode ter 
seu mandato suspenso pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).

Críticas – Durante a fase de 
discussão do PL 3.509/16, 
que extingue o Departa-
mento de Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais 
(Deop), parlamentares da 
oposição criticaram a refor-
ma administrativa proposta 
pelo governador Fernando 
Pimentel. 

Os deputados Sargento 
Rodrigues (PDT), Gustavo 

3.505/16, 3.506/16, 3.509/15, 
3.511/16, 3.515/16 e PLC 
52/16) compõem a reforma 
administrativa do Estado e 
são de autoria do governador. 

Já a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 16/15, 
que tem como primeira signa-
tária a deputada Arlete Maga-
lhães (PV), assegura a presen-
ça de ao menos uma mulher 
na Mesa da Assembleia.

Na mesma reunião, foi encer-
rada a discussão em Plenário 
de 10 proposições, que agora 
já estão em fase de votação. 
Dois desses projetos tra-
mitam em 2º turno: os PLs 
255/15 e 257/15. Ambos são 
de autoria do deputado Iná-
cio Franco (PV) e tratam de 
doações de imóveis. 

Sete das oito proposi-
ções restantes (PLs 3.504/16, 

Conselho Curador da EMC. Já 
a emenda nº 4 dispõe sobre 
artigos da Lei 11.406, de 1994, 
a qual reorganiza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Mi-
litares de Minas Gerais (IPSM) 
e modifica a estrutura orgânica 
de secretarias de Estado.

Entre as medidas sugeri-
das pela emenda, está a cria-
ção, por decreto governamen-
tal, no prazo de 180 dias, de 
um Fundo Estadual de Fomen-
to à Comunicação Pública. 

(PCdoB), acrescenta um arti-
go ao projeto para especifi-
car a origem das receitas da 
EMC. A de número 2, do de-
putado licenciado Fábio Che-
rem (PSD), inclui como um 
dos objetivos da nova empre-
sa a promoção dos direitos 
da criança e do adolescente.

As outras emendas têm o 
deputado Rogério Correia co-
mo primeiro signatário. A de 
nº 3 altera artigos do projeto 
sobre o Conselho Fiscal e o 

vez, recebeu quatro emendas 
em Plenário. O projeto vincula 
a nova empresa EMC à Secreta-
ria de Estado de Cultura (SEC). 
Além da Rádio Inconfidência, 
ela também assumiria as atri-
buições da TV Minas. A nova 
empresa teria por finalidade a 
execução de serviços de radio-
difusão e a promoção de ati-
vidades educativas e culturais 
por intermédio da televisão.

A emenda nº 1, do de-
putado Celinho do Sinttrocel 

Na Reunião Extraordinária de 
ontem, o Plenário recebeu 
emendas a dois projetos de 
lei (PLs) que integram a refor-
ma administrativa do Estado. 
São eles o PL 3.507/16, que 
extingue a Fundação Centro 
Internacional de Educação, 
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex), e o 
PL 3.513/16, o qual altera a 
denominação da Rádio Incon-
fidência para Empresa Minei-
ra de Comunicações (EMC).

As duas proposições, de 
autoria do governador, foram 
encaminhadas à Comissão de 
Administração Pública para 
que as emendas recebam pa-
recer de 1º turno.

O projeto que trata da 
extinção da Hidroex recebeu 
três emendas em Plenário. As 
emendas nºs 1 e 2, respectiva-
mente, dos deputados Rogé-
rio Correia (PT) e Arnaldo Silva 
(PR), estabelecem que os bens 
imóveis que constituem o pa-
trimônio da Hidroex passem 
para a Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg).

Já a emenda nº 3, do go-
vernador, transforma cargos 
de provimento em comissão 
(cargos de subsecretários) em 
cargos equivalentes do Grupo 
de Direção e Assessoramento.
EMC – O PL 3.513/16, por sua 

Sarah Torres

Foram encaminhadas emendas às propostas que extinguem a Hidroex e alteram o nome da Rádio Inconfidência
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Serviço de oncologia preocupa gestores
nas, relatou ela, elaborou seu 
projeto no ano passado. 

O diagnóstico do Estado 
dos serviços habilitados em 
oncologia mostrou discre-
pâncias regionais no desem-
penho desses serviços em 
relação ao que preconiza a 
portaria. A falta de recursos 
estaria prejudicando a reali-
zação de cirurgias oncológi-
cas, por exemplo.

sendo atendida a contento, 
principalmente em função dos 
custos de medicamentos.

Já a diretora de Redes 
Assistenciais da Secretaria 
de Estado de Saúde, Márcia 
Dayrell, abordou a portaria 
140, do Ministério da Saúde, 
que trata da elaboração, pe-
los estados, de projetos para 
implementação de redes de 
assistência oncológica. Mi-

ções relatadas quanto à preca-
riedade dos serviços de radio-
terapia, o secretário de Saúde 
de Belo Horizonte, Fabiano 
Geraldo Júnior, disse que há 
hoje, na Capital, 128 pacientes 
aguardando exames oncológi-
cos. Outra grande preocupa-
ção da prefeitura, conforme 
informou, é o atendimento 
em hematologia oncológica, 
cuja demanda não estaria 

Pano de fundo para as discus-
sões da audiência, a oncologia 
teve novos serviços dimensio-
nados para o País entre 2009 
e 2010. À época, segundo o 
deputado Arlen Santiago, teria 
sido fixado em 80 o número de 
novas unidades de radioterapia 
no País. No entanto, de acordo 
com o parlamentar, somente 
duas teriam saído do papel.

Reforçando as preocupa-

ainda, que o Ministério da 
Saúde apoie um projeto- 
-piloto em Minas para o 
custeio de unidades de saú-
de com uma grande oferta 
de serviço, a exemplo dos 
três maiores hospitais fi-
lantrópicos de oncologia, 
até que haja a recomposi-
ção da tabela do SUS. 

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS), por sua vez, pon-
tuou que os problemas e di-
ficuldades do setor impõem 
soluções racionais e pensa-
das de forma coletiva, e não 
adotadas de forma pontual. 
Ele defendeu, entre outras 
medidas, que haja a contra-
tação global de serviços com 
parâmetros de desempenho.

A despeito dos proble-
mas encontrados ao assumir 
o cargo, o secretário garan-
tiu que o ministério está em 
dia com praticamente todas 
as políticas de saúde. “O no-
vo desafio é como fazer com 
que os repasses cheguem 
mais rápido aos prestadores 
de serviços”, avaliou.
Moratória – Defendendo a 
moratória por dois anos e o 
refinanciamento da dívida 
dos hospitais com os bancos, 
o deputado Arlen Santiago 
(PTB), que solicitou a reu-
nião, observou que a dívida 
total do segmento é menor 
do que a metade da dívida 
dos estados com a União.

O deputado sugeriu, 

Credenciamento – Há 40 dias 
no cargo, o secretário do Mi-
nistério da Saúde disse ter se 
deparado com uma série de 
desafios, entre os quais cerca 
de 2 mil processos de creden-
ciamento estagnados. “Iden-
tificamos um montante de  
R$ 3 bilhões em pedidos de 
credenciamentos aguardan-
do análise e liberação. O de-
safio é liberar as demandas 
ainda neste ano”, ressaltou.

Quanto à dívida dos 
hospitais, de R$ 22 bilhões, 
Figueiredo explicou que a 
parte devida aos bancos 
está sendo negociada com 
bancos públicos, no sentido 
de ampliar o prazo de paga-
mento e garantir carência. 

Hoje em torno de R$ 13 bi-
lhões, a dívida dos hospitais 
filantrópicos do País com os 
bancos poderá vir a ser re-
negociada este ano, em con-
dições que devem ser divul-
gadas a partir de setembro. 
Foi o que acenou ontem o 
secretário de Atenção à Saú-
de do Ministério da Saúde, 
Francisco de Assis Figueiredo, 
durante audiência pública da 
Comissão de Saúde.

O secretário também 
anunciou para este ano a 
revisão da tabela do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
para alguns procedimentos, 
como biópsia, radioterapia 
e hemodiálise. Figueiredo 
afirmou, ainda, que está 
em andamento a retomada 
do processo de credencia-
mento de novos serviços no 
SUS, o que deve resultar em 
um incremento de recursos 
de R$ 240 milhões ao ano, 
no caso de Minas Gerais.

A audiência contou com 
a presença de gestores públi-
cos e hospitalares de vários 
municípios mineiros. Eles 
apresentaram reivindicações 
locais, com destaque para 
serviços como os de onco-
logia e CTI, mas, em geral, 
defenderam a habilitação de 
novos serviços no SUS e so-
luções para o financiamento 
do sistema, cuja defasagem 
da tabela é apontada como 
a grande causa do endivida-
mento do setor.

Dívida dos hospitais filantrópicos
pode ser renegociada ainda este ano

Ricardo Barbosa 

Parlamentares apresentaram sugestões para a melhoria da saúde pública durante a audiência

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária, com exceção do PL 3.510/16, do 
governador, que extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

Reunião Ordinária (14 horas) 
PEC 16/15

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

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

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

PL 257/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Buenópolis. 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 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 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel-MG). Votação em 1º turno

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

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

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Votação 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). Votação 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 2º turno

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

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

COMISSÕES

Comissão adia análise de projeto 
sobre imóveis da Cidade Administrativa

 Minas Gerais, beneficia toda a 
população mineira.

empresa, que, buscando o de-
senvolvimento econômico de 

abatimento de capital efetuado 
nas ações do Estado perante 
a Codemig, no valor de R$ 1,1 
bilhão, referente aos custos das 
obras e identificado no balan-
cete de novembro de 2015 da 
companhia.

Em seu parecer, o deputa-
do João Magalhães lembra que 
a Lei Federal 8.666, de 1993, 
subordina a alienação de bens 
da administração pública à 
existência de interesse público 
devidamente justificado. Nesse 
sentido, ele destaca que a regu-
larização dos registros imobiliá- 
rios e contábeis da Codemig, por 
meio da aquisição autorizada 
pelo projeto, é fundamental pa-
ra a continuidade das ações da 

A Comissão de Administração 
Pública adiou, na manhã de on-
tem, a análise do Projeto de Lei 
(PL) 3.482/16, que tramita em 
1º turno e autoriza o Poder Exe-
cutivo a receber os imóveis do 
complexo da Cidade Adminis-
trativa que foram construídos 
pela Companhia de Desenvol-
vimento Econômico do Estado 
(Codemig). O relator, deputado 
João Magalhães (PMDB), distri-
buiu em avulso o seu parecer 
(cópias), no qual opina pela 
aprovação da matéria na sua 
forma original. 

Segundo o projeto, de 
autoria do governador, o rece-
bimento dos imóveis pelo Exe-
cutivo será compensado pelo 

em revitalização da bacia hi-
drográfica do São Francisco. 
Crise – Na Comissão de Ad-
ministração Pública, foi apro-
vado requerimento para que 
sejam discutidos os reflexos 
da crise econômica nas con-
tas dos municípios mineiros.

À tarde, às 14h30, os 
deputados da comissão irão 
à Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba  
(Codevasf). Em pauta, esta-
rão os programas de susten-
tabilidade e investimentos 

a partir das 11 horas, no Palá-
cio do Planalto, da cerimônia 
de lançamento do programa 
Novo Chico, que tem o obje-
tivo de recuperar nascentes e 
áreas degradadas do Rio São 
Francisco e garantir maior fis-
calização nas obras. 

A Comissão de Minas e Ener-
gia aprovou ontem reque-
rimentos do deputado Gil 
Pereira (PP) para a realização 
de uma série de visitas. Duas 
delas, em Brasília, já foram 
agendas para hoje. 

A comissão vai participar, 

Rio São Francisco será tema de visitas

O relator distribuiu em avulso o seu parecer sobre a proposição

Daniel Protzner
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convi-
dados, problemas administrativos ocorridos nas gestões do SAMU do 
Norte de Minas. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Reunião preparatória para evento sobre start-ups (Sala de Reuniões 1 
da GPI)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10h30

• 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

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pa-
receres sobre 15 proposições, entre as quais 11 projetos que integram a 
reforma administrativa

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 2.868/15 (turno único), do deputado Ulysses Gomes, que institui a 
Semana Estadual das Juventudes

• Comissão de Minas e Energia (Brasília) – participar da cerimônia de lança-
mento do Programa Novo Chico, no Palácio do Planalto 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições da 

comissão
• 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

• Comissão de Minas e Energia (Brasília) – visita à Codevasf, para tratar dos 
investimentos da instituição em projetos sustentáveis e de revitalização 
da bacia hidrográfica do Rio São Francisco

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 rece-
ber imóveis da Cidade Administrativa construídos pela Codemig

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 2.280/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que 
dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre 
o PL 3.166/15 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o 
Executivo a doar trechos rodoviários ao município de Ubá; e sobre o  
PL 3.223/16 (1º turno), do deputado Bosco, que autoriza o Executivo a 
doar trechos rodoviários ao município de Araxá

15h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pa-

receres sobre 46 proposições, entre as quais o PL 3.460/16 (1º turno), 
do deputado Paulo Lamac, o qual equipara processos seletivos para a 
contratação de professores na Uemg a concursos públicos

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para pessoas com deficiência visual

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 (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
18 horas

• 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

• Reunião Extraordinária (Plenário)
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 Execu-
tivo a doar trecho de rodovia ao município de Guimarânia

 0h Memória e Poder – Ator e diretor teatral Elvécio Guimarães
 1h Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (5/7) – Denúncias sobre 

a restrição de embarques e desembarques nas cidades do 
percurso da linha de ônibus Campinas (SP)-Itajubá (MG)

 3h Comissão de Meio Ambiente (8/6) – Copasa apresenta plano 
de ação de universalização do abastecimento público de água em 
Esmeraldas

 4h40 Palestra – Práticas cidadãs nas redes sociais, com Wagner Meira
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 
Norte, Jequitinhonha e Mucuri

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Especial Eleições: Mobilidade Urbana 
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário (ao 

vivo) 

 12h30 Via Justiça – Legítima defesa
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Especial Eleições: Mobilidade Urbana
 20h Palestra – Antes do voto: propaganda institucional, com Diogo 

Cruvinel 
 21h Memória e Poder – Ator e diretor teatral Elvécio Guimarães
 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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