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Sete projetos da reforma administrativa 
já podem ser votados em 2º turno

Foram aprovados na Reunião 
Extraordinária de Plenário da 
última terça-feira (9) sete pro-
jetos que integram a reforma 
administrativa proposta pelo 
Executivo. Cinco proposições 
extinguem órgãos da admi-
nistração pública, uma modi-
fica as funções da Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Code-
mig) e a outra altera o Estatu-
to dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado.

Todos os projetos foram 
aprovados em 1º turno e, à 
tarde, receberam pareceres 
favoráveis de 2º turno da 
Comissão de Administração 
Pública. Dessa forma, eles já 
estão prontos para votação 
definitiva no Plenário.

Os PLs 3.504/16, 3.505/16, 
3.506/16, 3.509/16 e 3.511/16 
propõem a extinção, respec-
tivamente, do Departamento 
Estadual de Telecomunicações 
(Detel), do Escritório de Repre-
sentação do Governo do Esta-
do em Brasília, do Instituto de 
Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec), do Departamento 
de Obras Públicas do Estado 
(Deop) e da Imprensa Oficial.  

Já o PL 3.515/16, além 
de criar novas atribuições 
para a Codemig, altera tam-

bém as competências da 
Companhia de Tecnologia 
da Informação do Estado 
(Prodemge) e da Minas Ge-
rais Administração e Servi-
ços (MGS).

O PLC 52/16, por sua vez, 
inclui o ato de improbidade 
administrativa como ilícito 
sujeito à pena disciplinar de 
demissão do servidor público. 

Foram aprovados, ainda, 
três projetos relativos a doa-
ções de imóveis e à desafeta-
ção de trechos rodoviários.

Críticas – Na reunião, parla-
mentares de oposição ao go-
verno do Estado, como o líder 
do Bloco Verdade e Coerên-
cia, deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), e o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), criticaram as 
proposições da reestrutura-
ção administrativa, sob a ale-
gação de que elas não trarão 
economia aos cofres públicos. 

Os deputados Gustavo 
Valadares (PSDB), Bonifácio 
Mourão (PSDB) e Felipe Attiê 
(PTB) também criticaram o 

governador por estar sendo 
investigado por supostas ir-
regularidades durante a sua 
campanha eleitoral.
Contraponto – Em entrevista 
coletiva, o líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
defendeu a extinção de autar-
quias com funções sobrepos-
tas. Segundo ele, a reforma ad-
ministrativa cumpre o papel de 
unificar ações estratégicas de 
governo, mesmo que a econo-
mia de recursos não seja signi-
ficativa a médio e longo prazos. 

Governador encaminha emendas a proposições
Na Reunião Ordinária, à tar-
de, foram recebidas men-
sagens do governador, por 
meio das quais ele encami-
nhou emendas a seis proje-
tos da reforma administrativa 
e ao PL 3.662/16, que au-
toriza a abertura de crédito 
suplementar para o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) e para o Fundo Espe-
cial do Judiciário do Estado. 

Entre os projetos que 
receberam emendas, estão 

as propostas de extinção do 
Detel e do Deop, aprovadas 
em 1º turno. As sugestões 
do governador foram con-
templadas nos pareceres 
de 2º turno da Comissão de 
Administração Pública sobre 
essas matérias. As mudan-
ças defendidas por Fernando 
Pimentel fazem ajustes no 
quantitativo de cargos efeti-
vos das carreiras de teleco-
municações e transformam 
cargos de provimento em 

comissão em equivalentes 
do Grupo de Direção e As-
sessoramento (DAI).

A emenda destinada 
ao PL 3.507/16, que prevê 
a extinção da Fundação In-
ternacional de Educação, 
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex), 
promove adequações na Lei 
21.972, de 2016, que tra-
ta do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema).

As outras emendas estão 
relacionadas aos PLs 3.510/16, 
3.514/16 e 3.513/16, os quais, 
respectivamente, extinguem 
a Fundação Rural Mineira (Ru-
ralminas) e a TV Minas, bem 
como alteram a denominação 
da Rádio Inconfidência. 

As modificações trans-
formam e alteram cargos de 
provimento em comissão, 
além de aperfeiçoarem a re-
dação do projeto sobre a Rá-
dio Inconfidência.

Proposições que integram a reforma administrativa foram aprovadas em 1º turno na última terça-feira (9)

 Guilherme Bergamini 
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ALMG homenageia projeto literário
Os 10 anos do projeto Impacto Esperança, que é coorde-
nado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e promove a 
distribuição gratuita de livros cuja temática é a esperança, 
foram lembrados na última segunda-feira (8), em uma Reu-
nião Especial de Plenário.

Em seu pronunciamento, o deputado Léo Portela (PRB), 
que solicitou a homenagem, ressaltou a missão da igreja, 
comprometida com uma sociedade transformada. “Assim é a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de sua ação social, 
como o projeto Impacto Esperança, ela transforma o ambien-
te no qual o homem está inserido”, disse.

O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Jo-
sé Marcos Nunes de Oliveira, salientou que, desde que o proje-
to foi criado, mais de 100 milhões de livros já foram entregues 
na América do Sul. “Promover a leitura de livros que edificam 
a vida, com certeza, colabora muito para que tenhamos uma 
sociedade mais justa e com mais esperança”, concluiu.

Clarissa Barçante 

Comissão dá aval a indicação para o IEF

A reestruturação do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), 
diante da nova lei do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Sisema), a 
Lei 22.073, de 2016, é uma 
das prioridades de João Pau-
lo Mello Rodrigues Sarmen-
to, indicado pelo governador 

para o cargo de diretor-geral 
da instituição.

João Paulo teve seu nome 
avalizado na última terça-fei-
ra (9), pela comissão especial 
destinada a avaliar a indicação, 
após arguição pública. O pare-
cer favorável seguirá para vota-
ção do Plenário, em turno único.

João Paulo Mello, enge-
nheiro florestal, foi admiti-
do no instituto em junho de 
1988, exercendo atividades 
do Escritório Florestal de São 
Francisco (Norte de Minas).

O relator, deputado Cris-
tiano Silveira (PT), perguntou 
como está o processo de re-
estruturação do IEF, após a 
sanção pelo governador da 
nova norma do Sisema. “Vol-
tamos a ter algumas atribui-
ções e estamos aguardando 
o decreto de regulamentação 
da lei, referente ao instituto, 
para prosseguir com as alte-
rações”, afirmou Mello. 

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) questionou quais 
medidas relacionadas a uni-
dades de conservação, em 
especial aquelas onde há 
parques de visitação pública, 
o IEF pensa em adotar. Ele 
sugeriu que a receita obtida 

com ingressos de visitantes 
possa ser usada para a manu-
tenção dos parques.

João Paulo concordou 
com o deputado Antônio 
Jorge, ressaltando que os 
parques precisam ser instru-
mentos indutores do desen-
volvimento da região em que 
estão localizados. 
Bolsa Verde – O deputa-
do Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) quis saber quais 
providências serão toma-
das para que o programa 
Bolsa Verde, que concede in-
centivos financeiros a produ-
tores rurais para a preserva-
ção do meio ambiente, seja 
aplicado de fato. 

João Paulo explicou que 
a iniciativa ainda não foi 
exitosa por falta de orça-
mento. “Temos que buscar 
um meio de a bolsa ser au-
tofinanciável”, pontou.

 A reestruturação em curso no IEF foi destacada pelo indicado

 Willian Dias 

PL dispõe sobre uniformes escolares
Já pode ser analisado pelo Ple-
nário, em 1º turno, o Projeto 
de Lei (PL) 2.280/15, que deter-
mina que as escolas do Estado 
ficam proibidas de indicar for-
necedores para a comercializa-
ção de uniformes escolares. A 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico aprovou na última 

terça-feira (9),  parecer favo-
rável ao projeto, na forma do 
substitutivo nº 1 da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
com a emenda nº 1, apresenta-
da pelo relator, deputado Fábio 
Avelar Oliveira (PTdoB).

A emenda determina 
que os estabelecimentos de 

ensino deverão realizar uma 
pesquisa de mercado para 
obter o preço de peças de 
vestuário similares, não po-
dendo o preço dos unifor-
mes ser superior ao obtido 
na pesquisa.

O substitutivo da CCJ pro-
põe adequações da técnica 

legislativa e retira a proibição 
do projeto original, determi-
nando apenas que as escolas 
ficam obrigadas a fornecer 
o modelo, as especificações 
técnicas e o logotipo da insti-
tuição para todos os fornece-
dores interessados na comer-
cialização dos uniformes.
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Funcionários denunciam assédio moral
de dirigentes do Samu no Norte de Minas

Funcionários do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) Macro Norte e 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Rede de Urgên-
cia do Norte de Minas (Cis-
run) apresentaram na última 
terça-feira (9), à Comissão de 
Saúde, denúncias de assédio 
moral contra os trabalhado-
res e se queixaram das condi-
ções da frota de ambulâncias, 
do congelamento dos salários 
e da falta de representativi-
dade do Sindicato Único dos 
Trabalhadores de Saúde de 
Minas Gerais (Sind-Saúde). 

O Cisrun foi constituído 
em 2010 e é responsável pela 
gestão do Samu Macro Nor-
te, que integra 86 municípios 
do Norte de Minas. A demis-
são de um dos funcionários 
do Samu, Moisés Nunes de 
Oliveira, foi um dos exemplos 
de assédio moral relatados 
contra a diretoria da unidade. 
Ele teria compartilhado na 
internet uma falsa lista com 
altos salários de cargos co-
missionados da instituição e 
conclamado uma greve. “Mi-
nha demissão foi covarde, e 
eu não tive direito de defesa”, 
afirmou Moisés.

Outra funcionária que 
teria sido vítima de assédio 
é Linda Márcia Câmara. Ela 
teria recebido uma adver-
tência e uma suspensão por 

reivindicar direitos da cate-
goria. Entre as reclamações 
apresentadas por Linda, es-
tão a defasagem dos salá-
rios dos técnicos, principal-
mente se comparados com 
a remuneração de cargos 
comissionados.
Sindicato – Linda Câmara 
é presidente da Associação 
dos Trabalhadores de Saúde 
do Samu Macro Norte, insti-
tuição recentemente consti-
tuída pelos funcionários na 
tentativa de substituir a re-

presentação da classe, atual-
mente feita pelo Sind-Saúde. 
De acordo com os funcioná-
rios presentes, o sindicato 
hoje reconhecido não busca 
as melhorias necessárias para 
a categoria e assina acordos 
com a diretoria do Cisrun à 
revelia dos membros.

A coordenadora da se-
ção Norte de Minas do Sind- 
-Saúde, Carmen Lúcia Frei-
tas, defendeu a entidade. 
Conforme informou, no fim 
de 2013, o sindicato foi pro-

curado por funcionários para 
representar a categoria. Ela 
lembrou que foi necessária 
uma briga judicial com o anti-
go sindicato, a qual durou cer-
ca de 10 meses, para legitimar 
o Sind-Saúde como represen-
tante da classe. A ausência do 
sindicato nas manifestações 
teria se dado nesse período. 
Ela afirmou, ainda, que todos 
os acordos assinados com o 
Cisrun tiveram a anuência 
dos membros do sindicato, 
em assembleia geral.

Diretoria do consórcio nega irregularidades
Foi só em 2015 que a atu-
al diretoria assumiu a ges-
tão do Cisrun/Samu Macro 
Norte. O presidente, Luiz 
Neto, disse que não foram 
criados novos cargos co-
missionados e que os sa-
lários de tais cargos foram 
reduzidos em sua gestão. 

A secretária executiva 
da instituição, Kely Cristina 
Lacerda, negou as denúncias 
de assédio moral. “Não exis-
te nenhum processo desse 
tipo no foro de Montes Cla-
ros, esses assédios não ocor-

reram. Prova disso é que 
vocês estão aqui sem temer 
serem demitidos”, afirmou. 

O deputado Arlen San-
tiago (PTB), autor do reque-
rimento que deu origem à 
reunião, classificou a situa-
ção como preocupante, res-
saltando que, no seu enten-
der, a demissão de Moisés foi 
arbitrária. Ele ainda levantou 
dúvidas sobre os investimen-
tos do atual governo estadual 
na saúde, que, segundo ele, 
estariam sendo questionados 
pelo Ministério Público.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) também defen-
deu a legitimidade das de-
mandas apresentadas.
Diferenças regionais – Outra 
questão levantada pelos par-
lamentares foi a diferença de 
recursos estaduais direciona-
dos para as várias regionais 
do Samu. “O repasse para o 
Norte é inferior, e o gover-
no estadual pretende corri-
gir esse problema”, afirmou 
o deputado Paulo Guedes 
(PT). Segundo ele, a redis-
tribuição dos recursos, que 

deve começar este mês, vai 
aumentar em R$ 500 mil 
mensais o repasse para o 
Samu Macro Norte.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS), que era secretário 
estadual de Saúde quando foi 
criado o Samu Regional Norte, 
defendeu o serviço. Segundo o 
deputado, se há diferenciação 
em relação a outras regiões, 
é em benefício ao serviço do 
Norte. Antônio Jorge pontuou 
que o que existe hoje é uma 
defasagem no financiamento 
do Samu em todo o Estado. 

Participantes de audiência também reclamaram da estrutura do Samu e cobraram reajustes nos salários

Pollyanna Maliniak 
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CCJ conclui pela legalidade de proposta
que modifca área de parque estadual

O Projeto de Lei (PL) 1.658/15, 
que modifica a área do Par-
que Estadual da Serra do Pa-
pagaio, localizado no Sul de 
Minas, recebeu parecer pela 
legalidade, com a emenda 
nº 1, apresentada pelo rela-
tor, deputado Leonídio Bou-
ças (PMDB), na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

A proposição, de auto-
ria dos deputados Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e 
Duarte Bechir (PSD), altera 
os limites do parque esta-
dual, acrescentando 5,7 mil 
hectares e retirando outros 
2,8 mil hectares. Criado em 
1998, o parque está loca-
lizado nos municípios de 
Aiuruoca, Alagoa, Baependi, 
Itamonte e Pouso Alto. 

A emenda nº 1 suprime 
um artigo da proposta ori-
ginal que estaria em desa-
cordo com outro artigo do 
mesmo projeto quanto à 
área do parque que se pre-
tende desafetar (excluir do 
parque, para outra desti-
nação). O artigo 1º registra 
que a área desafetada é de 
2.807,8788 hectares. Já o 
artigo 2º, que seria suprimi-
do, diz que essa área seria de 
2.807,47 hectares. De acordo 
com o relator, análise ante-
rior levou à conclusão de que 
o artigo 1º é o correto.
Serviços imobiliários – Tam-
bém recebeu parecer pela 
sua constitucionalidade o PL 
1.413/15, do deputado Arlen 
Santiago (PTB). A proposição 
proíbe a cobrança da Taxa de 
Serviços de Assessoria Técnico-
-Imobiliária (Sati) no Estado. 

O relator, deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB), apre-
sentou o substitutivo nº 1, 
que não prevê a proibição da 
cobrança da taxa, e sim que 
todos os detalhes dos servi-
ços prestados sejam informa-
dos aos consumidores. 
Resíduos – Outro projeto 
avalizado pela CCJ foi o PL 
1.488/15, do deputado Gil 
Pereira (PP), o qual altera Lei 
18.031, de 2009, no que se 
refere à proibição da utiliza-
ção da incineração no pro-
cesso de destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos. 

O objetivo é retirar des-
sa proibição a tecnologia de 
coprocessamento em fornos 
de fábricas de cimento, bem 
como a porção não aprovei-
tada da coleta seletiva desses 

resíduos. O relator, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB), su-
geriu o substitutivo nº 1, que 
mantém na redação original 
apenas o conteúdo relaciona-
do ao que não for aproveita-
do na coleta seletiva.
Violência – Receberam pare-
ceres pela sua juridicidade, 
ainda, os PLS 1.073/15, do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), o qual torna obrigató-
ria a apresentação semestral 
de dados relativos à violência 
e à criminalidade em Minas; 
3.003/15, do deputado Thia-
go Cota (PMDB), que visa a 
fornecer aos profissionais da 
educação instrumentos para 
coibir abusos dos alunos na co-
munidade escolar; e 1.332/15, 
do deputado licenciado Carlos 
Henrique (PRB), que dispõe 

sobre a publicidade promovida 
por órgãos públicos.

Também foram conside-
rados legais os seguintes PLs: 
1.608/15, do deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), que 
prevê a divulgação de informa-
ções sobre a movimentação 
financeira na realização dos 
concursos públicos; 3.601/16, 
do deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB), o qual dispõe 
sobre terras públicas e devo-
lutas; e 527/15, do deputado 
Paulo Lamac (Rede), que ga-
rante, nos casos em que um 
estabelecimento de ensino pú-
blico possua denominação em 
homenagem aos presidentes 
da República do período da 
Ditadura Militar, a realização 
de processo para escolha de 
nova denominação.  

Interrupção de carreiras motiva audiência 
A Comissão de Administração 
Pública aprovou ontem re-
querimento do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) para 
discutir o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 257/16, que 
tramita no Congresso Nacio-
nal. A proposição permite aos 
estados a adoção de medidas 

de limitação de despesas, in-
cluindo o congelamento de 
salários e a interrupção de 
promoções e progressões de 
servidores públicos. 

Nas Comissões de De-
senvolvimento Econômi-
co e de Transporte, foram 
aprovadas solicitações dos 

deputados Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) e Deiró Mar-
ra (PSB) para a realização 
de uma audiência pública 
conjunta. Em pauta estará o 
cumprimento da Lei 19.445, 
de 2011, que estabelece 
normas para coibir o trans-
porte metropolitano e in-

termunicipal clandestino de 
passageiros no Estado. 

A Política Estadual da Juven-
tude em Minas será tema de 
reunião da Comissão de Esporte, 
atendendo a pedido dos depu-
tados Anselmo José Domingos 
(PTC), Geraldo Pimenta (PCdoB) 
e Fábio Avelar Oliveira (PTdoB).

A CCJ aprovou pareceres pela legalidade de mais oito proposições

Sarah Torres 
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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 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da des-
tinação 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 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Votação 
em 1º turno

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Projetos sobre a Hidroex e a Rádio
Inconfidência podem voltar ao Plenário

Duas proposições do gover-
nador que fazem parte da 
reforma administrativa do 
Executivo estão prontas para 
votação, em 1º turno, no Ple-
nário. Os Projetos de Lei (PLs) 
3.507/16 e 3.513/16 recebe-
ram emendas no Plenário e, 
por isso, foram submetidos a 
nova análise da Comissão de 
Administração Pública na últi-
ma terça-feira (9). As matérias 
tratam, respectivamente, da 
extinção da Fundação Centro 
Internacional de Educação, 
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex) e da 
mudança da denominação da 
Rádio Inconfidência.

No caso do PL 3.507/16, 
foram apresentadas em Ple-
nário três novas emendas. 
Em sua análise, o relator 
da matéria, deputado João 
Magalhães (PMDB), opinou 
pela sua aprovação na for-
ma do substitutivo nº 3, que 
apresentou, incorporando a 
emenda nº 3, do governador. 

A emenda com parecer 
pela aprovação estabelece 
que a pontuação referente 
aos cargos de provimento em 
comissão e às gratificações 
temporárias estratégicas, ex-

tintos pelo projeto, seja trans-
formada em unidades de DAI 
(índice da carreira). 
Sisema – O substitutivo nº 3 in-
corpora emenda do governador 
para acrescentar novo artigo à 
proposição, com o objetivo de 
alterar a Lei 21.972, de 2016, 
que trata do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema). A emenda 
prevê que caberá ao grupo de 
coordenação de políticas públi-
cas setoriais a determinação de 
relevância de atividade ou em-
preendimento para proteção 
ou reabilitação do meio am-
biente ou para desenvolvimen-
to social e econômico do Estado.
Rádio Inconfidência – A co-
missão também analisou as 
emendas apresentadas ao 
PL 3.513/16, do governador, 
que altera a denominação 
da Rádio Inconfidência para 
Empresa Mineira de Comuni-
cações (EMC). A essa propo-
sição estão anexados os PLs 
3.514/16, que trata da extin-
ção da TV Minas, e 442/15, 
que autoriza o Executivo a 
constituir a EMC. O relator, 
deputado João Magalhães, 
sugeriu a rejeição das emen-
das de nos 1 a 4, apresenta-

das em Plenário, e a aprova-
ção das emendas de nos 5 a 8, 
que apresentou.

As emendas de sua autoria 
foram criadas a partir de altera-
ções sugeridas pelo governador. 
A primeira dispõe sobre a origem 
dos recursos destinados à EMC.

A emenda nº 6 transfor-
ma cargos de provimento em 
comissão em cargos do DAI e 
visa a proporcionar pessoal 
para a execução das ativida-
des assumidas pelo Departa-
mento Estadual de Telecomu-
nicações (Detel-MG).

A emenda nº 7 também 
determina a transformação 
de um cargo de diretor da TV 
Minas em cargo do DAI. Já a 
emenda nº 8 fixa a transferên-
cia para o Detel-MG de cargos 
em provimento em comissão 
do grupo do DAI da TV Minas.
Reforma – Outros sete pro-
jetos relacionados à reforma 
administrativa, aprovados na 
última terça-feira (9), em 1º 
turno, no Plenário, também re-
ceberam pareceres favoráveis 
e já podem ser votados em 2º 
turno (leia a matéria de capa).

Parlamentares acataram novas alterações nos projetos da reforma

Programa Novo Chico beneficia o Estado
O presidente da Comissão 
de Minas e Energia, depu-
tado Gil Pereira (PP), parti-
cipou, na última terça-feira 
(9), do lançamento do Pro-
grama de Revitalização da 
Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, conhecido 
como Novo Chico, realizado 
pelo presidente em exercí-
cio, Michel Temer, no Palá-
cio do Planalto, em Brasília.

O programa, orçado em 
R$ 1,16 bilhão, foi elogiado 
por Gil Pereira, em especial 
pelos benefícios que trará 
para os municípios mineiros 
da Bacia do São Francisco. “O 
programa inclui investimen-
to em saneamento básico, 
inclusive na Bacia do Rio das 
Velhas e em municípios como 
Curvelo. Além disso, serão re-
cuperadas matas ciliares em 

todo o trecho mineiro do rio”, 
afirmou o deputado.

Após a solenidade de 
lançamento do programa, 
o deputado visitou a Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba (Codevasf), 
onde foi recebido pela pre-
sidente, Kênia Marcelino. O 
principal assunto discutido 
foi a necessidade de retoma-

da das obras da barragem do 
Rio Jequitaí, que foram inter-
rompidas em 2015.

De acordo com o deputa-
do Gil Pereira, a presidente da 
Codevasf afirmou que a pu-
blicação de novo edital para 
retomada das obras depende 
de uma contrapartida do go-
verno de Minas, que estaria 
devendo R$ 5 milhões relati-
vos ao empreendimento. 

Willian Dias
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8h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Campo Florido) – visita à 8ª 

Canacampo Tech Show. Requerimento: deputados Fabiano Tolentino e 
Antônio Carlos Arantes

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Reunião preparatória para o fórum técnico Plano Estadual de Cultura 

(Sala de Reuniões 1 da GPI)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Passos, de Pará de Minas

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, o impasse nas negociações salariais, a precarização do 

trabalho e o sucateamento da Urbel. Requerimento: deputados Paulo 
Lamac e Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, ações em defesa dos direitos humanos. Requerimento: de-
putado Cristiano Silveira 

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

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

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

Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

 0h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas (31/5 – continuação) – Projeto de Lei 3.196/16, que 
regulamenta a reposição e a venda de produtos derivados do tabaco 

 1h Panorama – Empresários e a crise 
 1h30 Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre Bahia  
 2h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

(21/6) – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 
executivo no terceiro quadrimestre de 2015 e no primeiro 
quadrimestre de 2016 

 3h55 Palestra – Reforma política: finalidade, alternativas e 
consequências para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci 

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 
Medidas socioeducativas

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder: Ator Elvécio Guimarães

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Voos regionais em Minas
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)

 12h Assembleia Debate (inédito) – Legalização dos jogos 
 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os 

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

Memória e Poder: Ator Elvécio Guimarães
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Voos regionais em Minas
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem ao centenário da 

Diocese de Guaxupé
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações

Foi prorrogado até o dia 17 de agosto o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei 3.662/16, do governador, que autoriza 
a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Fundo 
Especial do Poder Judiciário do Estado, bem como o remanejamento de recursos do TJMG para o Fundo Financeiro de Previdência. As 
emendas podem ser protocoladas na assessoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, das 8 às 18 horas.

PL 3.513/16
Do governador. Altera a denominação da Rádio Inconfidência. Votação 
em 1º turno

PL 3.509/16
Do governador. Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado 
(Deop). Discussão em 2º turno (urgência)

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

PL 2.672/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Institui o Dia Estadual da Raça do Ca-
valo Manga-larga Marchador. Discussão em turno único

PL 2.868/15
Do deputado Ulysses Gomes. Institui a Semana Estadual das Juventu-
des. Discussão em turno único

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de Diver-
sificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Discussão em 2º turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel-MG). Discussão em 2º turno

PL 3.505/16
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 
Estado em Brasília. Discussão em 2º turno

PL 3.506/16
Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec). Discussão em 2º turno  

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

PL 1.064/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre os direitos e deveres 
dos pais e responsáveis na participação da vida escolar das crianças e 
adolescentes sob sua responsabilidade. Discussão em 1º turno


