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Deputados destravam a pauta do Plenário
com a votação de vetos do governador

Nova Mesa da Assembleia será eleita hoje
de votos.

Para os cargos de 1º, 2º e 
3º-vice-presidente e de 1º, 2º 
e 3º-secretário, serão eleitos 
os candidatos que obtiverem 
a maioria simples de votos.

A posse da nova Mesa da 
ALMG acontece em fevereiro 
de 2017, na retomada das 
atividades legislativas.

ria dos membros, ou seja, 
39 votos.

Se nenhum dos candi-
datos a presidente alcançar 
o mínimo exigido pelo Regi-
mento Interno, haverá um 
segundo escrutínio com os 
dois nomes mais votados. 
Nesse caso, a eleição será de-
cidida pela maioria simples 

horas antes da votação, que 
será feita separadamente 
para cada cargo. Haverá tan-
tas votações quantas forem 
as candidaturas registradas. 
Após a votação de todos os 
candidatos a presidente da 
ALMG, será aclamado, em 
primeiro escrutínio, aquele 
que obtiver o voto da maio-

Será realizada hoje, às 9 ho-
ras, em Reunião Especial de 
Plenário, a eleição da Mesa 
da Assembleia para o 2º bi-
ênio da 18ª Legislatura, que 
terá início em 1º de fevereiro 
de 2017 e encerramento em 
31 de janeiro de 2019. 

Participarão do pleito as 
chapas registradas até duas 

Guilherme Bergamini

Os vetos do governador tinham prioridade de votação sobre as demais matérias na pauta do Plenário 

armas de fogo apreendidas.
Em relação à Proposição 

de Lei 23.130, que tem o ob-
jetivo de tornar obrigatório 
o atendimento de saúde em 
eventos públicos, o gover-
nador vetou dispositivo que 
substituía o termo “pânico” 
pela expressão “o pronto aten-
dimento à saúde em eventos 
públicos realizados” no artigo 
2º da Lei 14.130, de 2001.

Pimentel lembrou que o 
pronto atendimento é ape-
nas mais um dos serviços 
de prevenção, e não o ob-
jetivo primordial dessa lei.  
Leia mais sobre o Plenário 
nas páginas 6 e 7.

23.129, 23.177, 23.179 e 
23.189, além do Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.130. 
As três primeiras proposições 
de lei tratam, respectivamen-
te, da quitação de débito de 
reposição florestal, do regis-
tro de pessoas físicas e jurí-
dicas que atuam no comércio 
de joias usadas e de altera-
ções no Código de Ética dos 
Militares.

Já as Proposições de Lei 
23.179 e 23.189 dispõem, res-
pectivamente, sobre um plano 
de evacuação em caso de aci-
dentes em obras públicas e a 
criação de um banco de dados 
com informações relativas a 

lei integra a reforma adminis-
trativa do Estado, e deu ori-
gem à Lei 22.257, de 2016. O 
governador propôs o veto de 
oito trechos, considerados in-
constitucionais ou contrários 
ao interesse público.

Os deputados rejeitaram 
apenas o veto ao artigo 191 da 
proposição de lei, o qual prevê 
que o termo circunstanciado 
de ocorrência poderá ser la-
vrado por todos os integrantes 
das Polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros. 
Vetos mantidos – Na mesma 
reunião, foram analisados e 
mantidos os Vetos Totais às 
Proposições de Lei 23.126, 

O Plenário apreciou, na Reu-
nião Extraordinária da ma-
nhã de ontem, oito vetos do 
governador a proposições de 
lei. Os vetos, que tramitavam 
em turno único, estavam na 
faixa constitucional, ou seja, 
tinham prioridade de votação 
sobre as demais matérias na 
pauta do Plenário. Com a vo-
tação, a pauta foi destravada.

Ao todo, seis vetos fo-
ram mantidos, outro teve 
trecho vetado rejeitado e um 
foi derrubado – o Veto Total 
à Proposição de Lei 23.188. 
Essa proposição de lei conce-
de desconto no pagamento 
de crédito tributário para o 
apoio a hospitais filantrópi-
cos e de ensino, assim como 
a entidades beneficentes de 
assistência à saúde.

O governador explicou 
que a Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEF) entende que a 
concessão de desconto para 
essas entidades contraria o 
interesse público. No entanto, 
os parlamentares entende-
ram que a proposição deveria 
ser mantida e derrubaram o 
veto total do governador.
Veto parcial – Também foi 
apreciado o Veto Parcial à 
Proposição de Lei 23.125, que 
estabelece a estrutura orgâ-
nica da administração pública 
estadual. Essa proposição de 
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ALMG inicia comemorações de Natal
CANTATA DE NATAL

COMISSÕES

Além Paraíba sofre com a decadência
do seu patrimônio histórico e cultural

Ono. A estrutura fazia parte 
do projeto original da Praça 
Carlos Chagas, mas sua cons-
trução começou mais de 40 
anos depois, com o projeto 
de requalificação do espaço, 
cujas obras começaram a 
ser executadas em 2014 pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, 
com recursos da Assembleia.

Após a Cantata de Natal, 
haverá também a apresenta-
ção da Orquestra Sinfônica da 
Polícia Militar. 
Painel – Na ocasião, ainda 
será inaugurado painel artís-
tico criado pelo arquiteto pai-
sagista Roberto Burle Marx, 
tendo como coautor seu 
discípulo e sócio, Haruyoshi 

tal, que marcam a celebra-
ção das festividades de fim 
de ano. O evento é gratuito 
e será realizado no Hall das 
Bandeiras, a partir das 19 ho-
ras. Os coralistas e regentes, 
que participam do evento vo-
luntariamente, serão acom-
panhados pela Orquestra de 
Câmara Opus. 

Reunindo 300 vozes de 19 co-
rais de instituições mineiras, 
a Assembleia realiza hoje a 
Cantata de Natal, evento que 
chega à sua 10ª edição e já se 
consolidou no calendário cul-
tural de Belo Horizonte. 

A cantata oferece um re-
pertório de músicas eruditas 
e canções populares de Na-

Raíla Melo

Comissão debateu a situação do patrimônio cultural do município de Além Paraíba 

ideia. “Nosso patrimônio tom-
bado é valioso, mas também 
caríssimo de ser recuperado e 
mantido. Com todas as dificul-
dades, pelo menos iniciamos 
um trabalho que poderá ser 
desenvolvido pela próxima 
administração”, pontuou
Criatividade – O secretário 
de Estado de Cultura, Ange-
lo Oswaldo, tentou dar uma 
injeção de ânimo nos presen-
tes. “O primeiro passo já foi 
dado. Todos os protagonistas 
para articular uma solução 
estão aqui”, avaliou.

Segundo ele, a luta por 
recursos tem várias frentes 
e exige criatividade do ges-
tor público. A solução pode 
começar por meio do acesso 
aos benefícios do ICMS Cultu-
ral, na sua avaliação.

novos recursos cheguem a 
Além Paraíba, que precisa 
contar com a ajuda do Estado 
e até da União”, afirmou.

O presidente do Museu 
de História e Ciências Natu-
rais da cidade, André Borges, 
disse que a restauração da 
Estação de Porto Novo, atu-
almente um centro cultural, 
por meio de um convênio 
com o Ministério da Justiça, 
mostrou que, embora difícil, 
é possível trazer recursos. 
Ele ressalvou, no entanto, a 
dificuldade enfrentada pelo 
município para financiar pro-
jetos de recuperação, tendo 
em vista o orçamento muni-
cipal de R$ 50 milhões.

O secretário municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, Pau-
lo César Jesus, ratificou essa 

bados pelo patrimônio muni-
cipal. Na sede do município 
está a maior parte do patri-
mônio ferroviário. Os mais 
representativos são a Estação 
de Porto Novo, no Centro, os 
prédios da oficina da extin-
ta Rede Ferroviária Federal 
 (RFFSA) e a Estação São José, 
a primeira da antiga Estrada 
de Ferro Leopoldina. 
Recursos – O presidente do 
Conselho Municipal do Patri-
mônio Histórico, Artístico e 
Cultural, José Geraldo Furtado, 
foi taxativo sobre a causa da 
decadência do patrimônio lo-
cal. “Falta dinheiro”, resumiu. 

O promotor José Gusta-
vo Silva cobrou a mobilização 
da sociedade. “Ninguém so-
zinho vai conseguir reverter 
essa situação. É preciso que 

Em um cenário de crise eco-
nômica e recursos cada vez 
mais limitados, a recuperação 
e a preservação do patrimô-
nio histórico e cultural estão 
no fim da fila das prioridades. 
Essa constatação pessimista foi 
feita pelos participantes da au-
diência pública que a Comissão 
de Cultura realizou ontem, em 
Além Paraíba (Zona da Mata).

A maioria dos imóveis e 
monumentos históricos da ci-
dade, em especial os associa-
dos ao transporte ferroviá rio 
– ligados diretamente à ori-
gem do município –, está em 
um nível quase irreversível de 
abandono.

O debate contou com a 
participação do secretário 
de Estado de Cultura, Angelo 
Oswaldo, e atendeu a reque-
rimento do deputado Bosco 
(PTdoB). “Temos aqui um pa-
trimônio centenário de um 
valor inestimável que está 
se deteriorando e, com ele, 
a história de Além Paraíba”, 
avaliou o parlamentar.

Já o deputado Cristiano 
Silveira (PT) comparou a situ-
ação de Além Paraíba com a 
de sua cidade natal, São João 
del-Rei (Região Central do Es-
tado), que tem conseguido 
manter seu patrimônio ferro-
viário. “Sei da importância da 
preservação desse patrimônio 
e dos benefícios que isso traz 
para o município”, destacou.
Imóveis tombados – Além 
Paraíba tem 22 imóveis tom-
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Sindicato pede suspensão do plano 
de parcerias público-privadas na saúde

Médica aponta endemia de superbactérias
terrupção de obras urgentes 
e as más condições de traba-
lho, inclusive com casos de 
assédio moral.
Terceirização – Alguns ser-
vidores presentes à reunião 
manifestaram preocupação 
com a possibilidade de que 
a eventual terceirização de 
alguns hospitais leve à distri-
buição dos atuais servidores 
para outras unidades da rede. 
Outros participantes também 
se disseram preocupados com 
a possibilidade de fechamen-
to do Hospital Psiquiátrico 
de Barbacena. O secretário 
José Orleans da Costa rela-
tou que o município não tem 
 como garantir o funcionamen-
to do hospital sem os devidos 
apoios estadual e federal.

sofre, entre outros proble-
mas, com a dificuldade de se 
fazer a manutenção de um 
tomógrafo de um hospital da 
Fhemig. Falta de materiais e 
medicamentos, segundo ele, 
é outro problema grave, que 
se estende a outras unidades 
hospitalares. 

Ele também lembrou que, 
em Belo Horizonte, o Hospi-
tal Infantil João Paulo II quase 
fechou as portas. Na sua ava-
liação, isso só foi evitado em 
decorrência da mobilização 
popular.

Com relação ao Hospital 
Infantil João Paulo II, a direto-
ra do Conselho de Usuários e 
Trabalhadores, Renata Mar-
tins Gomes, apontou como 
dois problemas graves a in-

Júlia Kubitschek, Alberto Ca-
valcanti e João Paulo II, todos 
em Belo Horizonte.
Autonomia – O secretário 
municipal de Saúde e Pro-
gramas Sociais de Barbace-
na, José Orleans da Costa, 
cobrou mais autonomia para 
os gestores das unidades da 
Fhemig no interior do Estado. 
Em Barbacena há dois hospi-
tais estaduais. A prefeitura, 
de acordo com Orleans, tem 
comprado equipamentos e 
contratado plantonistas para 
hospitais da fundação, por 
falta de iniciativa e recursos 
estaduais. Ele afirmou que a 
terceirização tem que ser vis-
ta com cautela.

O deputado Arlen San-
tiago afirmou que Barbacena 

Diversos participantes da au-
diência relataram problemas 
de infraestrutura e manuten-
ção dos hospitais da Fhemig. 
Flávia Catão, diretora do Sin-
dicato dos Médicos de Minas 
Gerais, disse que os hospitais 
estaduais estão sucatea-
dos, com falta de insumos. 
Segundo ela, o mais grave 
é que se consolidou o que 
classificou de “uma endemia 
de bactérias super-resisten-
tes”, em decorrência da im-
possibilidade de se isolarem 
 adequadamente os pacientes 
contaminados.

Vários servidores denun-
ciaram, ainda, casos de con-
taminação do ambiente e de 
equipamentos hospitalares 
por insetos, nos hospitais 

Daniel Protzner

Comissão de Saúde debateu a situação dos funcionários, dos prédios e dos hospitais da Fhemig 

tendo que reclamar até para 
colocar cortina em um CTI  
ou consertar ar-condicionado. 
Parece que tudo isso não era 
só incompetência, fazia parte 
de um projeto”, pontuou.

Nenhum representante do 
governo do Estado compare-
ceu à reunião.

tor. “Parece ser uma solução 
para quem não sabe adminis-
trar”, afirmou. Em sua avalia-
ção, a PPP é o coroamento 
de dois anos de má gestão, 
que teria a intenção de su-
catear a área de saúde para 
entregá-la à iniciativa priva-
da. “Estamos há dois anos 

as atividades assistenciais. O 
prazo de concessão pode va-
riar de 5 a 35 anos.

Para Carlos Martins, a 
PPP se traduz, de fato, em 
uma privatização dos serviços 
prestados pela Fhemig, resol-
vendo apenas as dificuldades 
de quem deveria gerir o se-

A suspensão do Plano Esta-
dual de Parcerias Público-
-Privadas (PPPs) para a área 
de saúde foi a principal rei-
vindicação sindical apresen-
tada em audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Saúde. A reunião foi 
requerida pelo deputado Ar-
len Santiago (PTB), para de-
bater a situação dos servido-
res da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais 
(Fhemig).

A solicitação de suspen-
são partiu do presidente 
da Associação Sindical dos 
Trabalhadores em Hospitais 
de Minas Gerais (Asthemg), 
Carlos Augusto Martins. O 
plano de PPPs do Estado foi 
formalizado em maio, por 
meio de decreto, engloban-
do várias áreas.

Para a saúde, segundo 
informações da Fhemig, está 
sendo preparado um projeto 
de concessão administrativa 
para construção ou reforma, 
manutenção e operação de 
hospitais estaduais, incluindo 
mobiliário e equipamentos, 
bem como a prestação de ser-
viços de apoio, excetuando-se 
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Transferência de carros é tema de proposição

COMISSÕES

Policiais militares demandam duas 
turmas de curso de sargento em 2017

O substitutivo nº 1 incor-
porou ao projeto dispositivos 
contidos nos PLs 2.628/15, 
também do deputado Arlen 
Santiago; 2.629/15, do depu-
tado Roberto Andrade (PTN); 
e 2.969/15, do deputado 
Tony Carlos (PMDB), que fo-
ram anexados. As informa-
ções são semelhantes ao pre-
visto no texto original.

a providenciar a transferência 
do registro de propriedade 
para seu nome junto à auto-
ridade de trânsito em 30 dias. 
Quem vende, para se resguar-
dar da imputação indevida 
de multas e penalidades de 
trânsito, caso o comprador 
não transfira a propriedade 
do veículo, deve comunicar a 
transação ao Detran-MG.

A proposição teve pa-
recer favorável aprovado 
pela Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária ontem. O relator, de-
putado Vanderlei Miranda 
(PMDB), opinou pela apro-
vação da matéria na forma 
do substitutivo nº 1.

Atualmente, quem com-
pra um carro usado é obrigado 

O Projeto de Lei (PL) 2.514/15, 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), que obriga os cartó-
rios que prestam serviços 
notariais a informarem ao 
Detran-MG a transferência de 
propriedade de veículos, no 
ato do reconhecimento das 
firmas do vendedor e do com-
prador, já pode ir a Plenário 
em 1º turno.

Pollyanna Maliniak

Participantes de audiência pediram a revisão de resolução da Polícia Militar que trata do curso 

ro de turmas do curso para 
formação de sargentos pode 
variar em cada ano de acordo 
com a demanda. Ele salien-
tou que as definições são es-
tabelecidas em normas.

“Quem completa o tem-
po para promoção no primei-
ro semestre faz o curso no 
segundo semestre do mesmo 
ano. Já quem conclui esse 
prazo a partir do segundo se-
mestre faz o curso no início 
do ano seguinte”, explicou.

Marques também salien-
tou que é necessário um pla-
nejamento para a realização 
dos cursos, pois isso envolve 
desde a estrutura física até 
o conteúdo. “Vamos levar as 
demandas levantadas na au-
diência e verificar a viabilida-
de jurídica”, relatou.

como ocorre agora.
Bombeiros – O comandante 
da Academia de Bombeiros, 
coronel Erlon Botelho, enfa-
tizou que a demanda é legíti-
ma, mas ponderou que o cur-
so de formação de sargentos 
é feito de forma diferente na 
Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros. Nesse último, são 
duas turmas: uma com início 
em abril e outra que se inicia 
em setembro, com duração 
de quatro meses, além de 
conteúdo ministrado por en-
sino a distância. “A PM tem a 
sua realidade e nós temos a 
nossa”, justificou.
Critérios – O chefe de Seção 
Estratégica de Recursos Hu-
manos da Polícia Militar, te-
nente-coronel Osvaldo Mar-
ques, destacou que o núme-

fazer o curso de formação 
para sargento dois anos an-
tes dele. “O Corpo de Bom-
beiros está sendo mais jus-
to. A gente vê essa distorção 
ser cometida todo o tempo”, 
comentou. 

O cabo Evani Silva, que 
ingressou na polícia em 1998, 
sugeriu que algumas discipli-
nas do curso pudessem ser 
feitas a distância, o que redu-
ziria os custos para o Estado.
Solução – O deputado Cabo 
Júlio cobrou que a resolução 
da Polícia Militar seja revis-
ta. Ele acrescentou que tam-
bém há a expectativa para 
que um projeto de lei, de au-
toria do governador, seja re-
cebido na ALMG com o objeti-
vo de que a promoção ocorra 
em sete anos, e não em oito,   

A realização de duas turmas 
do Curso Especial de Forma-
ção de Sargentos da Polícia 
Militar em 2017 – uma no iní-
cio do ano e outra em setem-
bro – foi uma das demandas 
apresentadas pelos praças 
em audiência da Comissão 
de Administração Pública. A 
reunião foi realizada ontem, 
a pedido do deputado Cabo 
Júlio (PMDB).

A conclusão desse curso 
é requisito para a promoção 
da patente de cabo para a de 
sargento. Ocorre que a Re-
solução 4.486, de 2016, que 
trata dessa atividade, esta-
belece que, no próximo ano, 
haverá uma única turma em 
setembro, e serão convoca-
dos somente os policiais pro-
movidos a cabo até julho de 
2009, o que prejudicaria os 
militares promovidos depois 
dessa data. Novo curso de 
formação de sargentos só se-
ria oferecido em 2018.

O presidente da Associa-
ção Central Única dos Milita-
res Estaduais, sargento Wal-
ter Fagundes, destacou que, 
além da demanda pelas duas 
turmas em 2017, a regiona-
lização do curso poderia ser 
uma alternativa viável, que 
não impactaria em gastos 
com hospedagem dos alunos.

Em 1997, Fagundes fez 
o curso para cabo na PM. O 
seu irmão fez um curso para 
a mesma patente, no Corpo 
de Bombeiros, em 1999. Ele 
relatou que seu irmão pôde 
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Audiência em Formiga promove o diálogo 
entre moradores e operadoras de telefonia

PL institui Política Estadual de Turismo
Já o PL 526/15, dos depu-

tados Fred Costa e Noraldino 
Júnior (PSC), assegura ao con-
sumidor o direito de informa-
ção sobre a inexistência de as-
sistência técnica no município 
onde é efetivada a contratação 
dos serviços ou a compra de 
um produto. A matéria teve 
como relator o deputado Boni-
fácio Mourão (PSDB).

2017 a 2019, enquanto o PL 
3.432/16, dos deputados Fa-
biano Tolentino (PPS) e Fred 
Costa (PEN), dispõe sobre a 
utilização de areia descarta-
da de fundição na construção 
e conservação das estradas 
estaduais e na cobertura de 
aterros sanitários. Ambos fo-
ram relatados pelo deputado 
Leonídio Bouças (PMDB).

prestadores de serviços turís-
ticos no Estado. O relator da 
matéria foi o deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB). 

Na mesma reunião, fo-
ram aprovados pareceres pe-
la juridicidade de mais três 
projetos. O PL 3.845/16, do 
governador, fixa os efetivos 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros no período de 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) concluiu ontem 
pela legalidade do Projeto de 
Lei (PL) 3.844/16, do governa-
dor, que institui a Política Es-
tadual de Turismo. O objetivo 
da proposição é implementar 
mecanismos destinados ao 
planejamento, ao desenvolvi-
mento e ao estímulo do setor, 
bem como dispor sobre os 

Ricardo Barbosa

Durante a audiência, representantes das operadoras se comprometeram a levar as reivindicações às empresas

buiu ao vandalismo alguns 
dos problemas ocorridos em 
Formiga, como a falta de sinal 
por dias seguidos.

Segundo Ricardo, a Vivo 
vem blindando equipamen-
tos para evitar novos inci-
dentes e está atenta também 
à demanda específica da 
região do Lago de Furnas. O 
consultor especificou, ainda, 
o atendimento à zona rural, 
que não tem a mesma mo-
bilidade prevista na regula-
mentação, e citou mudanças 
que precisam ser feitas na 
legislação municipal sobre 
instalação de antenas.

A instalação do sistema 
4G na cidade, em 2017, foi 
garantida pela Oi e está no 
planejamento da Vivo.

instalado em Formiga, sede 
de uma microrregião com 
nove cidades, um escritório 
das operadoras para atender 
pessoas jurídicas.

Outro problema é que 
os provedores de internet 
não têm garantia mínima de 
serviço prevista em contra-
to. Os comerciantes pediram 
vigilância 24 horas nos pon-
tos em que estão os equipa-
mentos estratégicos, além de 
uma antena específica para a 
região de Furnas.
Encaminhamentos – Repre-
sentantes das operadoras 
Vivo e Oi se comprometeram 
a levar as reivindicações às 
empresas. O consultor de Re-
lações Institucionais da Vivo, 
Ricardo Mascarenhas, atri-

problemas relatados para a 
segurança. O direcionamen-
to incorreto das ligações do 
193, por exemplo, interfere 
no tempo de resposta da cor-
poração às ocorrências.

Outro vereador de For-
miga, Arnaldo Freitas, salien-
tou que o problema afeta, de 
modo mais contundente, as 
comunidades rurais e os pon-
tos turísticos da cidade, que 
é a porta de entrada do Lago 
de Furnas. 
Propostas – As queixas dos 
empresários foram reforça-
das pelo presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Formiga, Luiz Gustavo de 
Sousa, que apresentou tam-
bém propostas para as ope-
radoras. Ele cobrou que seja 

A audiência da Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas destinada a 
debater problemas nos ser-
viços de telefonia e internet 
em Formiga (Centro-Oeste) 
acabou por aproximar mora-
dores e comerciantes locais 
e operadoras que atuam na 
cidade, ampliando as chances 
de solução dos problemas. O 
encontro foi realizado ontem, 
a requerimento do deputado 
Gustavo Valadares (PSDB).

“Hoje, ninguém conse-
gue ficar sem os serviços de 
comunicação, sobretudo o 
telefone celular”, lembrou 
o deputado, que pediu mais 
atenção das operadoras para 
a região. Ele também enfati-
zou o potencial da ALMG para 
intermediar essas questões.

A situação no município 
foi relatada pelo vereador 
Mauro César Sousa, que de-
nunciou quedas constantes 
do sinal de telefonia e inter-
net ou mesmo a falta de sinal 
por alguns dias. 

Entre as consequências 
das falhas de comunicação, 
Mauro apontou prejuízos para 
o comércio e os serviços e tam-
bém para os cerca de 70 mil 
moradores. “Isso prejudica a 
saúde, a segurança, o jornalis-
mo. A gente liga para o número 
193 e cai em um município vizi-
nho”, exemplificou. 

O comandante do pelo-
tão do Corpo de Bombeiros 
do município, Tenente Cunha, 
reforçou as consequências dos 

COMISSÕES
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Projeto que impõe condições para cobrança 
de pedágio é aprovado em 2º turno

Autorizada criação da APA Parque Fernão Dias
Crédito suplementar – Em 
turno único, foi autorizada a 
concessão de crédito suple-
mentar de R$ 12 milhões para 
o Tribunal de Justiça, prevista 
no PL 3.861/16, do governa-
dor. Pimentel também rece-
beu o apoio dos deputados 
para a aprovação de indica-
ções do governo para a dire-
ção de institutos e fundações.   

Os parlamentares aprova-
ram, ainda, projetos que auto-
rizam o Executivo a doar imó-
veis e trechos rodoviários, que 
declaram tradições mineiras 
patrimônio histórico e cultural 
do Estado e que instituem se-
los e datas comemorativas.

o PL 1.570/15, do deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), o 
qual define a arborização co-
mo diretriz na construção de 
empreendimentos com re-
cursos do Fundo Estadual de 
Habitação; e o PL 2.194/15, 
do deputado Luiz Humberto 
Carneiro  (PSDB), que prevê a 
utilização de tecnologias de 
eficácia energética nas lâmpa-
das das edificações do Estado.

Outra proposição apro-
vada pelos deputados em 1º 
turno foi o PL 3.482/16, do 
governador, que autoriza o 
Executivo a receber os imó-
veis da Cidade Administrativa 
construídos pela Codemig. 

ainda, o PL 2.966/15, do de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
que garante o direito ao alei-
tamento materno em esta-
belecimentos públicos; o PL 
780/15, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), que altera dispo-
sitivos do Código de Ética dos 
Militares; e o PL 3.286/16, do 
deputado Fábio Avelar Oliveira 
(PTdoB), o qual institui o Polo 
Calçadista de Nova Serrana. 

Também receberam o 
aval dos deputados, em 1º 
turno, o PL 972/15, do de-
putado Gustavo Valadares 
 (PSDB), que torna obrigatória 
a utilização de papel reciclado 
nos órgãos públicos esta duais; 

A criação da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Parque Fer-
não Dias, proposta pelo Proje-
to de Lei (PL) 2.999/15, foi mais 
uma proposição aprovada em 
2º turno pelo Plenário. De au-
toria da deputada Marília Cam-
pos (PT), a matéria tem o obje-
tivo de garantir a preservação 
do Parque Fernão Dias, que 
fica entre Betim e Contagem.

Ainda em 2º turno, pas-
sou o PL 15/15, do deputado 
Inácio Franco, que insere con-
dicionantes ambientais em li-
citações e contratos públicos 
do Estado.   

Na lista de projetos apro-
vados em 1º turno, constam, 

Sarah Torres

Os deputados aprovaram dezenas de proposições nas Reuniões Ordinária e Extraordinária de Plenário

e diretrizes para a atenção à 
saúde materno-infantil. 
Emergência – Outros proje-
tos aprovados em 1º turno 
foram o PL 838/15, de autoria 
do deputado Inácio Franco 
(PV), que pretende coibir tro-
tes a serviços de emergência, 
e o PL 2.225/15, do deputado 
Cristiano Silveira (PT), o qual 
prevê a instituição de um 
sistema on-line para acom-
panhamento das notas dos 
alunos das escolas estaduais.

uso de drogas no protocolo 
de pré-natal da gestante; e 
o PL 2.919/15, do deputado 
Léo Portela (PRB), institui um 
programa de amparo à mu-
lher alcoólatra.

Em 2º turno, passaram 
os PLs 1.581/15 e 2.167/15, 
respectivamente, dos depu-
tados João Leite (PSDB) e An-
tônio Jorge (PPS). Eles esta-
belecem o desenvolvimento 
de ações de acompanhamen-
to social nas escolas públicas 

das à saúde também estão 
entre os projetos aprovados 
em 1º turno. O PL 13/15, do 
deputado Doutor Wilson Ba-
tista (PSD), proíbe a recusa de 
atendimento a pacientes do 
SUS em instituições públicas 
ou conveniadas; o PL 120/15, 
do deputado Fred Costa 
(PEN), cria o Programa Boa 
Visão na Terceira Idade; o PL 
2.074/15, do deputado Felipe 
Attiê (PTB), obriga a inclusão 
de exames para detecção do 

O Plenário aprovou diversas 
proposições nas Reuniões 
Ordinária e Extraordinária 
de ontem, entre as quais três 
projetos relacionados à defe-
sa do consumidor. Um deles, 
aprovado em 2º turno, é o 
Projeto de Lei (PL) 1.588/15, 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT), que estabelece requi-
sitos para a cobrança de pe-
dágio em rodovias.

De acordo com a propo-
sição, para haver a cobrança 
de tarifa, a rodovia precisará 
apresentar, por exemplo, con-
dições adequadas de funcio-
namento, e ficará a critério 
dos órgãos competentes con-
siderar questões como a pre-
sença de pista dupla e a ofer-
ta de atendimento médico.

A prestação de orien-
tações de segurança e pro-
cedimentos de emergência 
em eventos públicos estão 
previstos no PL 1.683/15, do 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), que também foi apro-
vado em 2º turno. Em 1º tur-
no, passou o PL 994/15, do 
deputado Inácio Franco (PV), 
que obriga os estabelecimen-
tos bancários a instalar bebe-
douros e sanitários nos locais 
de atendimento ao público. 
Saúde – Matérias relaciona-

PLENÁRIO
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 16/15

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa e das Comissões na ALMG. 
Votação em 1º turno

PL 1.615/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara o ofício das quitandeiras 
Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. Votação em 1º turno

PL 2.761/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Declara a gastronomia mineira 
Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. Votação em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviá-
rio ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas. Votação em 1º turno

PLC 51/16
Da Defensoria Pública. Altera a Lei Orgânica estadual do órgão (Lei 
Complementar 65, de 2003). Discussão em 1º turno

PL 1.493/15
Do deputado Rogério Correia. Institui a Semana Estadual da Conscien-
tização, da Prevenção e do Combate à Prática de Condutas Antissindi-
cais. Discussão em turno único

PL 3.489/16
Da deputada Rosângela Reis. Institui o Dia Estadual de Prevenção ao 

Acidente Vascular Cerebral. Discussão em turno único
PL 878/15

Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre a vigilância sanitária 
nos estabelecimentos prisionais. Discussão em 1º turno

PL 978/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Altera a Política Estadual de Sanea-
mento Básico. Discussão em 1º turno

PL 780/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera o Código de Ética dos Militares do Esta-
do. Discussão em 1º turno

PL 3.193/16
Do governador. Altera o Código de Saúde do Estado. Discussão em 1º 
turno

PL 2.514/15
Do deputado Arlen Santiago. Obriga os cartórios a informarem ao De-
tran-MG a transferência de propriedade de veículos, no ato do reco-
nhecimento de firmas. Discussão em 1º turno

PL 3.022/15
Do deputado Antônio Jorge. Obriga as indústrias de medicamentos, 
órteses, próteses, equipamentos e implantes a declararem as relações 
com profissionais de saúde que configurem conflitos de interesses. 
Discussão em 1º turno

PL 3.794/16
Do procurador-geral de justiça. Fixa o percentual, relativo a 2016, para 
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministé-
rio Público do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede a revisão anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado referente à data-
-base de 2016. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Com as emendas, os projetos foram retirados da pauta de votação

Guilherme Bergamini

nhar o julgamento.
O parlamentar  reforçou 

seu argumento de que a 
Constituição Mineira não 
prevê a necessidade de a 
ALMG autorizar o prossegui-
mento de processo de crime 
comum contra o governador. 

Em apartes, os deputa-
dos Felipe Attiê e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) parabeni-
zaram o colega, corroboran-
do sua opinião.

STF – Ao final da reunião, o 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) subiu à tribuna para 
tratar do julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), de uma ação que ques-
tiona o poder da ALMG para 
autorizar processos contra 
governadores. Ele afirmou 
que a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) está na 
pauta de hoje do STF e que 
vai a Brasília para acompa-

go, com sua emenda, requer 
o acréscimo de um artigo 
para prever que o período 
em que o servidor público 
permanecer no exercício de 
mandato eletivo será compu-
tado para fins de desenvolvi-
mento na carreira. 
Código de Saúde – O PL 
3.193/16, do governador, 
recebeu uma emenda de au-
toria dos deputados Felipe 
Attiê (PTB), Leonídio Bouças 
(PMDB) e Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB). O objetivo 
é acrescentar parágrafo ao 
artigo 85 da Lei 13.317, de 
1999 (que contém o Código 
de Saúde do Estado), que o 
projeto pretende alterar.

O novo parágrafo afirma 
que, se o pedido de renova-
ção de alvará sanitário for 
protocolado de forma ade-
quada, a demora da autori-
dade em decidir pelo deferi-
mento não poderá prejudicar 
o funcionamento do estabe-
lecimento requerente. 

Durante a Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem, foram 
recebidas emendas a duas 
proposições: os projetos de 
lei (PLs) 1.916/15, que cria o 
Fundo do Tribunal de Con-
tas do Estado (Funcontas); e 
3.193/16, o qual altera os dis-
positivos do Código de Saúde 
de Minas Gerais que tratam da 
expedição de alvará sanitário.

De autoria do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), o PL 
1916/15 recebeu sete emen-
das em Plenário: seis do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) e uma do deputado Ar-
len Santiago (PTB).

Entre as propostas suge-
ridas por Sargento Rodrigues, 
estão a previsão de reajuste 
salarial dos servidores do TCE 
nas despesas custeadas pelos 
recursos do Funcontas e a cria-
ção de uma comissão de servi-
dores do TCE com a finalidade 
de acompanhar e avaliar a im-
plementação do fundo.

O deputado Arlen Santia-

Proposições recebem emendas em Plenário
PLENÁRIO
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9 horas
• Reunião Especial para Eleição da Mesa da Assembleia (Plenário)

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

três proposições, entre as quais o PL 2.882/15 (1º turno), do governador, 
que aprova o Plano Estadual de Educação

9h45
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres sobre 

sete proposições, entre as quais o PL 2.038/15 (2º turno), do deputado 
Carlos Pimenta, que reconhece a Vesperata de Diamantina como Patri-
mônio Cultural do Estado 

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão
11 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 
cinco proposições, entre as quais o PL 3.193/16 (2º turno), do governa-
dor, que altera o Código de Saúde do Estado

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 838/15 (2º turno), do deputado Inácio Franco, que prevê o 
ressarcimento ao Estado por despesas decorrentes do acionamento in-
devido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências; e sobre 
o PL 1.905/15 (2º turno), do deputado Léo Portela, que institui a Política 
Estadual sobre Pessoas Desaparecidas no Estado 

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – mesma pauta da reunião das 9h30
11h15

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
receres sobre 15 proposições, entre as quais o PL C 52/16 (2º turno), da 
Defensoria Pública, que altera a Lei Orgânica estadual do órgão

12 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 972/15 (2º turno), do deputado Gustavo Valadares, que torna 
obrigatória a utilização de papel reciclado pelos órgãos do Estado; e so-
bre o PL 1.570/15 (2º turno), do deputado Bonifácio Mourão, que prevê 
o plantio obrigatório de árvores em empreendimentos imobiliários sub-
sidiados ou financiados por recursos do governo do Estado  

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

– discutir e votar pareceres sobre 17 proposições, entre as quais o PL 
3.840/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que concede a revisão anual 
dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário referen-
te à data-base de 2016

• Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenarinho II) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 2.919/15 (2º turno), do deputado Léo 

Portela, que cria um programa de amparo e cuidados à mulher alcoólatra 
• Comissão de Educação (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 9h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião 

das 12 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 9h45
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h45

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 3.846/16 (1º turno), do governador, que cria o Conselho 
Estadual da Juventude; e sobre o PL 3.863/16 (1º turno), do governador, 
o qual dispõe sobre a alienação e a gestão de terrenos da Codemig loca-
lizados em distritos industriais 

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – mesma pauta da 

reunião das 11h15
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – mesma pauta da reunião 

das 11 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
15h30

• Comissão da PEC 41/15 (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

16h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório) – proceder à en-

trega de diploma de voto de congratulações às novas líderes de mercado 
escolhidas pelo Conselho da Mulher Empreendedora e pela Associação 
Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Requerimento: deputado Dal-
mo Ribeiro Silva

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Assinatura de convênio para a criação da Central de Identificação no Es-

paço Cidadania da ALMG (Salão Nobre)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 

mesma pauta da reunião das 14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 11h15
18h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 
com a presença de convidados, a comercialização de animais vivos no Mer-
cado Central de Belo Horizonte. Requerimento: deputado Noraldino Júnior

19 horas
• 10ª Cantata de Natal (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)
• Inauguração de painel criado por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono 

para a Praça da Assembleia (Palco da Cantata de Natal)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 2h15 Comissão de Educação (6/7) – Importância do ensino da 

diversidade no Estado
 3h55 Pensando em Minas – Reforma política e sistema partidário, 

com Rafael Câmara e Rodolfo Vianna
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Político Sebastião Navarro
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Menor infrator
 9h Assembleia Notícia / Reunião Especial para Eleição da Mesa 

da Assembleia para o 2º Biênio da 18ª Legislatura (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Legalização da maconha 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 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 / 10ª Cantata de Natal (ao vivo)
 21h Apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar  

(ao vivo)
 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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