
12 DE DEZEmbro DE 2016 – SEgunDA-FEIrA – Ano 25 – nº 4.988

Plenário aprova Orçamento para 2017 
com previsão de déficit de R$ 8,06 bilhões

Proposição atualiza PPAG 2016-2019
A principal novidade des-

sa revisão do PPAg é que to-
dos os programas do governo 
serão vinculados aos 17 ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da organização 
das nações unidas (onu), 
que se desdobram em metas 
a serem cumpridas até 2030. 
Leia mais sobre o Plenário na 
página 7.

rio de Estado de Planejamento 
e gestão, Helvécio magalhães, 
afirmou que a revisão do PPAg 
foi dividida em duas fases.

na primeira, os órgãos e 
entidades incluíram, excluí-
ram ou alteraram os progra-
mas, ações e produtos. Já na 
segunda, o foco foi a aloca-
ção de recursos e as metas 
físicas, por ação.

prazo do governo, que define 
as estratégias, diretrizes e 
metas da administração pú-
blica em diversas áreas para 
quatro anos. Por isso, é asse-
gurada sua revisão anual, pa-
ra que ele possa se adequar à 
conjuntura e ao orçamento. 

na exposição de motivos 
quando do recebimento do 
projeto em Plenário, o secretá-

outra proposição aprovada 
em turno único durante a 
reunião Extraordinária foi o 
PL 3.819/16, que trata da re-
visão do Plano Plurianual de 
Ação governamental (PPAg) 
2016-2019 para o exercício de 
2017. o projeto passou com 
157 emendas e subemendas.

o PPAg é um instrumen-
to de planejamento de médio 

guilherme Dardanhan

Os deputados também avalizaram matérias como a revisão do PPAG e o decreto de calamidade financeira

Lei de responsabilidade Fis-
cal (LrF). 

Esse decreto, de nº 47.101, 
foi ratificado no Plenário, em 
turno único, por meio do 
Projeto de resolução 40/16. 
Com o reconhecimento da 
Assembleia da calamidade 
pública do Estado, fica sus-
pensa a contagem dos prazos 
de controle para adequação e 
recondução das despesas de 
pessoal e dos limites do endi-
vidamento. Além disso, fica 
dispensado o cumprimento 
dos resultados fiscais e a limi-
tação de empenho.

e de reserva de contingência 
(recurso para abertura de cré-
ditos adicionais ou eventos 
fiscais imprevistos, por exem-
plo), de r$ 678,52 milhões. 
Calamidade financeira – umas 
das medidas adotadas pelo 
Executivo para equilibrar as 
contas do Estado foi pedir à 
ALmg que referendasse um 
decreto de calamidade pú-
blica de ordem financeira, 
o que dará mais autonomia 
para gerenciar despesas e 
receitas, de acordo com o 
 artigo 65 da Lei Complemen-
tar Federal 101, de 2000 – a 

contraídos com bancos), es-
timadas em r$ 1,91 bilhão.

Entre as receitas corren-
tes, a tributária responde por 
70% do total: em torno de 
r$ 55,31 bilhões, dos quais 
a maior contribuição vem do 
ICmS, com r$ 42,97 bilhões. 
Despesas – As despesas mais 
significativas são as corren-
tes (ligadas à manutenção do 
Estado, como pagamento de 
pessoal, de energia e água), 
fixadas em r$ 74,48 bilhões; 
de capital (como pagamento 
da dívida e investimentos), 
no valor de r$ 5,13 bilhões; 

o Projeto de Lei (PL) 3.820/16, 
que traz o orçamento do Es-
tado para o próximo ano, foi 
aprovado pelo Plenário na 
reunião Extraordinária da 
última quarta-feira (7). De 
autoria do governador, a pro-
posição, aprovada com uma 
série de emendas, tramitou 
em turno único.

o projeto estima a recei-
ta do Executivo em r$ 87,27 
bilhões e fixa a despesa em 
r$ 95,34 bilhões, com a pre-
visão de déficit orçamentário 
no valor de r$ 8,06 bilhões. 
Segundo o governador, a 
complexidade da situação 
econômica do Estado remon-
ta à insuficiência do cresci-
mento das receitas estaduais, 
mesmo com medidas adota-
das em 2016, tais como refor-
mas na legislação tributária.

o governador também 
acrescenta que, no esforço 
de reduzir o déficit estadual, 
as despesas previstas são, em 
quase sua totalidade, de na-
tureza obrigatória ou de aten-
dimento a demandas sociais.
Receita – Do total da recei-
ta fiscal prevista para 2017, 
destacam-se as receitas cor-
rentes (receitas do dia a dia, 
como arrecadação de tribu-
tos e taxas), que somam r$ 
78,69 bilhões, e as receitas 
de capital, como operações 
de crédito (empréstimos 



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 12 de dezembro de 2016COMISSÕES

ALMG parabeniza grupo de escoteiros
Willian Dias

ção, Ciência e Tecnologia. Au-
tor do requerimento que deu 
origem à reunião, o deputado 
Wander Borges (PSB) des-
tacou a atuação heroica da 
equipe em diversas oca siões, 
especialmente quando do 
rompimento da barragem da 
Samarco em Mariana (Região 
Central do Estado). “Eles coor-
denaram a movimentação de 
ajuda humanitária, levando 
50 toneladas de doações a 
Mariana e duas toneladas de 
água mineral a Governador 
Valadares”, lembrou.

O diretor técnico do gru-
po de escoteiros, Ricardo 
Machado, agradeceu a ho-
menagem. “Ser voluntário é 
uma das melhores coisas que 
já fiz na vida. Meu salário é 
a sensação de servir e traba-
lhar com a juventude cidadã, 
que se importa com valores 
como honestidade e igualda-
de”, afirmou. 

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) disse ser fun-
ção da comissão sempre con-
decorar publicamente aqueles 
que fazem o bem.

Aprovado relatório do Seminário das Águas
dos de providências a órgãos 
públicos e diversos requeri-
mentos que serão encaminha-
dos à votação tanto na Comis-
são de meio Ambiente quanto 
em outras comissões.
Estradas – Também foi apro-
vado durante a reunião, o 
Projeto de Lei (PL) 665/15, 
do deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDb), que dispõe 
sobre a autorização dos ór-
gãos ambientais para inter-
venções destinadas à realiza-
ção de melhorias em rodovias. 
um dos objetivos é agilizar 
a manutenção das estradas, 
dispensando algumas inter-
venções da autorização prévia 
dos órgãos ambientais. 

ações para incrementar os 
níveis de reserva.

o parecer foi favorável, 
ainda, a sugestões relaciona-
das ao Plano de Saneamento 
básico, com pedidos para a 
destinação de recursos sufi-
cientes para a universalização 
do abastecimento público de 
água e da coleta e tratamen-
to de esgoto sanitário.

relacionadas ao campo, 
foram acatadas propostas co-
mo a implementação de um 
novo sistema de assistência 
técnica e o incremento de 
programas que estimulem 
financeiramente a preserva-
ção do meio ambiente.

o relatório motivou pedi-

postas que foram priorizadas 
na plenária final do evento, em 
2 de outubro do ano passado.

o deputado sugere enca-
minhamentos relacionados, 
por exemplo, ao fortalecimen-
to institucional do sistema de 
gestão de recursos hídricos, 
com ênfase na estruturação 
e no funcionamento dos co-
mitês de bacia e na reestrutu-
ração do Instituto mineiro de 
gestão das Águas (Igam).

Também são contempla-
das solicitações para a melho-
ria da segurança hídrica do 
Estado, aprimorando o siste-
ma de alerta para monitorar 
tanto a falta quanto o exces-
so de água e empreendendo 

Após percorrer nove cidades 
do interior em etapas regionais 
e de realizar uma plenária final 
em belo Horizonte, o Seminá-
rio Legislativo Águas de minas 
III – Desafios da Crise Hídrica e 
Construção da Sustentabilida-
de teve novo desdobramento 
na última quarta-feira (7). Foi 
aprovado, pela Comissão de 
meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, o relatório 
do Comitê de representação 
do evento, realizado em 2015 
pela Assembleia.

Em seu parecer, o relator, 
deputado Cássio Soares (PSD), 
acata 98 dos 108 encaminha-
mentos propostos pelo comitê 
para o atendimento das 36 pro-

O 83º Grupo de Escoteiros 
Olave Saint-Clair foi homena-

geado na última quarta-feira 
(7) pela Comissão de Educa-

Escritora mineira recebe homenagem
Pollyanna maliniak 

A artista e escritora Andreia 
Donadon Leal, ganhadora do 
Prêmio Rio – Personalidade 
Cultural 2016, da União Bra-
sileira de Escritores (UBE), 
foi homenageada na última 
quarta-feira (7) pela Comis-
são de Cultura. A premiação 
contempla intelectuais e enti-
dades que tenham participa-
ção ativa na cultura do País.

Andreia faz parte do Mo-
vimento Mineiro de Arte Aldra-
vista, que defende o uso míni-
mo de palavras para escrever 
poesias. Ela também coordena 

o projeto Poesia Viva, respon-
sável pela distribuição de 42 
mil livros em várias cidades.

O deputado Thiago Cota 
(PMDB), autor do requeri-
mento para a homenagem, 
parabenizou Andreia por sua 
trajetória literária. “Você é 
um grande exemplo de pro-
fissional e amiga. Que esse 
prêmio seja indicativo de 
uma longa jornada de suces-
so”, afirmou. As deputadas 
Ione Pinheiro (DEM) e Celi-
se Laviola (PMDB) também 
cumprimentaram a escritora.

Em seus agradecimentos, 
Andreia Leal disse que um dos 

instrumentos mais nobres de 
humanização é a poesia.
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Governo assegura cumprimento dos
gastos constitucionais em saúde

PLs concedem recomposição a servidores
proposições é retroativo a 
maio deste ano.

As emendas rejeitadas 
esclareciam que as despesas 
resultantes da aplicação da 
lei serão cobertas pelas dota-
ções orçamentárias consigna-
das ao mP e ao Poder Judiciá-
rio para 2017.

deputado Thiago Cota (PmDb).
o PL 3.794/16, do procu-

rador-geral de Justiça, fixa em 
4,79% o percentual de revisão 
dos servidores do mP. A re-
composição prevista no Judi-
ciário, contida no PL 3.480/16, 
do Tribunal de Justiça, é de 
3,5%. o efeito de ambas as 

ção Financeira e orçamentária 
(FFo) analisou e opinou pela 
rejeição, na reunião da última 
quarta-feira (7), das emendas 
apresentadas pelo deputado 
Durval Ângelo (PT) na discus-
são da matéria em Plenário em 
1° turno. o relator de ambos 
os pareceres às emendas foi o 

os projetos de lei (PLs) que 
dispõem sobre a revisão anual 
dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Poder Judi-
ciário e do ministério Público 
(mP) do Estado estão, nova-
mente, prontos para a aprecia-
ção do Plenário, em 1º turno.

A Comissão de Fiscaliza-

Clarissa barçante

Relatório sobre o Sistema Único de Saúde foi apresentado ontem na Assembleia

educacionais, estão autoriza-
dos apenas r$ 1,6 milhão, e 
r$ 315 mil foram executados.
Hemominas – A presidente 
da Fundação Hemominas, 
Júnia guimarães Cioffi, afir-
mou que 70% dos recursos 
previstos para obras, constru-
ções, reformas e aquisição de 
equipamentos e mobiliário já 
foram executados.

Em relação à Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), rodri-
go Leite, chefe de gabinete 
da instituição, informou que 
também para ampliação, 
manutenção e modernização 
da fundação foram aplicados 
mais que o previsto: r$ 15,5 
milhões, acima do valor ini-
cialmente autorizado de r$ 
13,6 milhões.

ção que se destaca no curso 
de medicina. Ele sugeriu que 
o Estado estabeleça parcerias 
com a instituição.
Relatório – os técnicos da 
Secretaria de Saúde apre-
sentaram dados sobre os 
gastos em diferentes áreas. 
os números, no entanto, in-
dicavam o que já estava as-
segurado, mas não o que foi 
efetivamente pago.

Segundo Poliana Lopes, o 
programa de atenção básica in-
tegral, por exemplo, já atingiu 
97% da meta prevista, aten-
dendo 58 municípios mineiros.

Já a Escola de Saúde Pú-
blica (ESP) apresentou baixa 
execução no segundo qua-
drimestre do ano. Dos r$ 16 
milhões previstos em ações 

atenção básica; e somente 
25% em programas de me-
dicamentos. “Desse jeito, o 
Estado não investirá nem 
9% do orçamento”, previu o 
 parlamentar.

Também lamentou os 
números o deputado Doutor 
Jean Freire (PT). Ele admitiu 
que a crise vivida no País e no 
Estado interferem nos gastos, 
mas sugeriu prioridade para 
a saúde, sobretudo para as 
pessoas mais pobres. “Espero 
que no próximo quadrimes-
tre possamos ver números 
mais favoráveis”, disse.

o deputado Carlos Pi-
menta (PDT) ressaltou a difi-
culdade por que passa a uni-
versidade Estadual de montes 
Claros (unimontes), institui-

o governo mineiro deve 
cumprir a obrigação consti-
tucional de investir 12% do 
orçamento em saúde, embo-
ra ainda não tenha quitado 
 todo o recurso previsto para a 
área. A informação foi repas-
sada pela assessora de Pla-
nejamento da Secretaria de 
Estado de Saúde, Poliana Car-
doso Lopes, na última quarta-
-feira (7), em audiência públi-
ca da Comissão de Saúde. A 
reunião foi convocada para a 
apresentação do Executivo de 
relatório sobre o SuS.

De acordo com a asses-
sora, já foram autorizados   
r$ 4,2 bilhões dos r$ 5,131 
bilhões previstos no orça-
mento do Estado. Destes, r$ 
2,084 bilhões foram execu-
tados até o dia 1º de dezem-
bro. Para o deputado Arlen 
Santiago (PTb), dificilmente o 
Executivo conseguirá aplicar 
o previsto. “A situação dos 
hospitais mineiros é de de-
sespero”, avaliou.

Poliana Lopes explicou 
que a legislação permite que 
parte do que tenha sido em-
penhado (com a reserva de 
recursos garantida) seja pago 
no exercício seguinte. São os 
chamados “restos a pagar”.

o deputado Antônio 
Jorge (PPS) lamentou o que 
considerou como uma bai-
xa execução efetiva dos re-
cursos da saúde. Pelas suas 
contas, foram realmente in-
vestidos apenas metade dos 
gastos previstos com os pro-
gramas Pró-hosp (que repas-
sa verbas aos hospitais) e de 
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Comissões Extraordinárias apresentam 
balanço final de suas atividades

Deputados recomendam criação de secretaria
Entre as recomendações 

do documento estão o for-
talecimento dos comitês de 
bacia hidrográfica, com a re-
gularização do repasse dos 
recursos do Fundo de recu-
peração, Proteção e Desen-
volvimento Sustentável das 
bacias Hidrográficas (Fhidro), 
e o fortalecimento institucio-
nal do Instituto mineiro de 
gestão das Águas (Igam).

o relatório ainda prevê 
a redução da vulnerabilidade 
na segurança hídrica do Esta-
do e propõe reflexões sobre o 
licenciamento e a destinação 
das águas em empreendi-
mentos minerários.

veram como objetivos princi-
pais fazer um diagnóstico da 
situação do idoso em minas e 
propor intervenções.
Águas – Por fim, o relatório 
final da Comissão Extraordi-
nária das Águas, presidida 
pelo deputado Iran barbosa 
(PmDb), foi apresentado pelo 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT). As sugestões contidas 
no documento são fruto das 
discussões e das demandas 
apresentadas nas reuniões 
e audiências públicas reali-
zadas pela comissão e dos 
debates ocorridos durante o 
Seminário Legislativo Águas 
de minas III. 

relacionados a esse segmen-
to da população.

Também figuram entre 
as 24 sugestões aprovadas o 
estímulo à implantação dos 
conselhos municipais do ido-
so em todas as cidades minei-
ras e de novas delegacias es-
pecializadas para aprimorar o 
combate à violência contra as 
pessoas mais velhas em to-
das as regiões do Estado.

no período de atuação 
da comissão, que teve o de-
putado Isauro Calais (PmDb) 
como seu presidente, foram 
realizadas sete audiências pú-
blicas e quatro reuniões com 
convidados. As discussões ti-

Embora o envelhecimento 
da população seja um fenô-
meno mundial, a Comissão 
Extraordinária do Idoso aler-
ta, em seu relatório final, 
que o Estado não está prepa-
rado para fazer frente a essa 
realidade.

o documento, que traz 
dados populacionais e sociais 
sobre o tema, sugere diver-
sas ações e políticas públicas, 
entre elas a criação da Secre-
taria de Estado de Políticas 
para o Idoso. o objetivo é 
integrar os setores envolvi-
dos na questão e estruturar 
frentes de trabalho interse-
toriais nas diversas políticas 

Willian Dias

Documentos aprovados contêm recomendações aos três Poderes para o fortalecimento das questões discutidas

os trabalhos da comis-
são, presidida pelo deputado 
noraldino Júnior (PSC), se ini-
ciaram em abril de 2015. no 
total, foram realizadas nove 
audiências públicas e nove 
visitas técnicas e aprovados 
293 pedidos de providências.

Entre os assuntos que 
foram abordados estão as 
condições de canis públicos, o 
abandono de animais e o ma-
nejo dos bichos atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, em mariana.

teção dos Animais traz uma 
série de recomendações em 
benefício da causa animal. 
Entre elas, destacam-se o 
aprofundamento da discus-
são de uma política de con-
trole da população de cães e 
gatos, os debates acerca da 
comercialização de animais 
no mercado Central, o moni-
toramento do uso de bichos 
em pesquisas científicas e as 
discussões sobre o manejo 
das capivaras na Lagoa da 
Pampulha, na Capital.

para acrescentar, entre os atos 
incompatíveis com o decoro 
parlamentar, a prática de vio-
lência e o uso de expressões 
de cunho misógino ou depre-
ciativas contra a mulher.

o conjunto abrangente 
de recomendações do docu-
mento, além da trajetória e do 
trabalho da comissão, instala-
da em março de 2015, tam-
bém foram destacados pelas 
parlamentares presentes. 
Animais – o relatório da Co-
missão Extraordinária de Pro-

As quatro comissões extraor-
dinárias atualmente em ativi-
dade na Assembleia aprova-
ram na última quarta-feira (7) 
seus respectivos relatórios 
finais de atividade. os parla-
mentares fizeram um balan-
ço dos trabalhos realizados e 
apresentaram diversas reco-
mendações a órgãos dos Po-
deres Executivo e Judiciário e 
ao próprio Legislativo. 

o documento aprovado 
pela Comissão Extraordiná-
ria das mulheres sugere, por 
exemplo, a criação de uma 
comissão permanente dedi-
cada à temática das mulhe-
res, a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/15, que assegura ao 
menos uma vaga para cada 
sexo na mesa da Assembleia, 
a representação feminina no 
Colégio de Líderes da ALmg 
e a oferta continuada de cur-
sos, por meio da Escola do 
Legislativo, para a capacita-
ção de mulheres e a qualifi-
cação de lideranças.

o texto, elaborado pela 
presidente da comissão, de-
putada rosângela reis (Pros), 
recebeu também uma emen-
da da deputada marília Cam-
pos (PT), que propõe alterar o 
regimento Interno da  ALmg 
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Alunos criticam reforma do ensino médio

Autoridades cobram retomada das 
atividades da Ouvidoria Agrária Nacional

Comissão ouviu estudantes de Brumadinho sobre propostas do governo

Extinção da ouvidoria agrária foi tema de audiência pública

Clarissa barçante

guilherme bergamini

gastos, a reforma do ensino 
médio vai exigir investimentos 
em infraestrutura e alimenta-
ção nas escolas, além da capa-
citação de professores.

Também com críticas às 
duas propostas, a deputa-
da marília Campos (PT), que 
pediu a audiência, destacou 
a importância das manifes-
tações e das ocupações dos 
estudantes e reivindicou que 
o governo do Estado elabore, 
em uma relação de diálogo 
com a sociedade, uma pro-
posta de ensino médio para 
minas gerais.

Em resposta, o diretor de 
Ensino médio da Secretaria 
de Estado de Educação (SES), 
Wladimir Coelho, anunciou 
que a proposta da pasta é que 
seja realizado, no começo do 
ano que vem, um congresso 
com o objetivo de discutir um 
projeto para o Estado.

deral ter proposto a reforma 
do ensino médio por meio 
da medida Provisória (mP) 
746/16, sem ouvir a popu-
lação. A mP foi publicada no 
final de setembro e precisa do 
aval do Congresso para não 
perder a validade. Ela prevê, 
entre outros pontos, o au-
mento da carga horária e a fle-
xibilização da grade curricular.

os participantes da reu-
nião também protestaram 
contra a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55/16, 
que limita o crescimento dos 
gastos públicos federais. Ela 
já foi aprovada pela Câma-
ra dos Deputados como PEC 
241/16 e tramita atualmente 
no Senado.

Para o estudante Flávio 
Augusto moreira, por exem-
plo, as duas propostas seriam 
contraditórias, tendo em vista 
que, apesar de a PEC congelar 

Emenda à Constituição (PEC) 
55/16, que limita o cresci-
mento dos gastos públicos, 
a reforma da Previdência e o 
desmonte de outras estrutu-
ras governamentais.

na mesma linha, o de-
putado rogério Correia (PT) 
classificou como lamentável 
a extinção da ouvidoria. “É 
o desmanche das conquistas 
que tivemos depois de muita 
luta”, disse.

Agrária encaminhou um ofício 
ao governo do Estado pedin-
do para que o processo de de-
sapropriação fosse acelerado. 
Desmonte – na avaliação do 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), desde o início do go-
verno Temer vêm ocorrendo 
desmandos e desconstruções 
de políticas públicas voltadas 
para a população mais pobre.

Cristiano Silveira citou 
como exemplo a Proposta de 

audiência pública da Comis-
são de Participação Popular 
realizada na última terça- 
-feira (6), na Escola Estadual 
Paulina Aluotto Ferreira,  em 
brumadinho.

As maiores críticas de 
educadores e alunos se refe-
rem ao fato de o governo fe-

“não se pode reformar o 
ensino médio sem ouvir pri-
meiro os afetados. meu pai 
sempre me ensinou a ouvir 
primeiro e depois falar, e o 
governo está fazendo o con-
trário”. Com esse protesto, o 
estudante Leonardo Vitalino 
foi aplaudido na abertura de 

sentido a ser encaminhado ao 
Incra, à Secretaria nacional de 
Agricultura e à Casa Civil.

na avaliação do procu-
rador, a ouvidoria Agrária é 
um dos principais parceiros 
do ministério Público na luta 
pela reforma agrária e contra 
a violência no campo. 

“A ouvidoria sempre foi 
um espaço de diálogo e sua 
extinção fere a lógica do sis-
tema democrático”, resumiu 
a defensora pública Ana Cláu-
dia Alexandre.
Mediação de conflitos – A 
atuação da ouvidoria Agrária 
nacional também foi defen-
dida pela trabalhadora rural 
maria geralda de Souza, do 
assentamento Terra Prometi-
da, em Felisburgo (Vale do Je-
quitinhonha). A área ocupada 
pelo assentamento encontra-
-se em fase de regularização.

Segundo maria geralda, 
a posse da área estava sob 
litígio e o problema só foi re-
solvido quando a ouvidoria 

o recuo do governo federal 
quanto à decisão de extinguir 
a ouvidoria Agrária nacional 
e a retomada do funciona-
mento do órgão, considerado 
fundamental na mediação 
de conflitos agrários, foram 
defendidos por deputados 
e participantes da audiência 
promovida na última quar-
ta-feira (7) pela Comissão de 
Direitos Humanos.

A ouvidoria é um órgão 
vinculado ao Instituto nacio-
nal de Colonização e reforma 
Agrária (Incra) e foi extinto 
por meio do Decreto 8.889, 
de 26 de outubro de 2016.

o coordenador do Cen-
tro de Apoio operacional das 
Promotorias de Justiça de 
Conflitos Agrários, procurador 
Afonso Henrique Teixeira, co-
brou providências para que a 
ouvidoria retome seu funcio-
namento, com uma estrutura 
suficiente para exercer seu 
trabalho. A comissão apro-
vou um requerimento nesse 
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Artesãos pedem permanência de centro 
de artesanato no Palácio das Artes

PEC modifica currículos escolares
“carreiras”, por sua imprecisão. 
o novo texto ainda suprime a 
previsão de inclusão de uma 
disciplina específica sobre pro-
fissões e mercado de trabalho, 
mencionando que o Estado 
deverá proporcionar de outra 
maneira o conhecimento so-
bre esses conteúdos, dentro 
do currículo do ensino médio.

sobre as profissões é um dos 
fatores preponderantes para 
a escolha equivocada de um 
curso superior e, consequen-
temente, para a evasão escolar 
nessas instituições de ensino. 

o relator apresentou o 
substitutivo nº 1 à proposta, 
por julgar recomendável re-
tirar da proposição o termo 

plina sobre profissões, carrei-
ra e mercado de trabalho.

A proposta tem como 
primeiro signatário o depu-
tado João Vítor Xavier (PSDb) 
e foi relatada pelo deputado 
Dalmo ribeiro Silva (PSDb).

os autores da proposição 
argumentam que a falta de 
conhecimento dos estudantes 

A Comissão Especial criada 
para emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 38/15 aprovou, 
na última quarta-feira (7), pa-
recer de 1° turno favorável à 
matéria, que altera o artigo 
195 da Constituição do Estado 
para inserir no currículo das 
escolas de ensino médio disci-

Pollyanna maliniak

Comissão de Assuntos Municipais questionou previsão de cobrança de aluguel para ocupação do espaço

novo edital para a ocupação 
do espaço por um restaurante. 
Apoio – Para o deputado Fred 
Costa (PEn), que solicitou a 
reunião, a possível retirada do 
Ceart do Palácio das Artes de-
monstra falta de sensibilidade 
da atual direção da FCS. em 
um momento de crise econô-
mica e de desemprego. Para 
ele, o local não deve ter como 
único objetivo o lucro. 

Também manifestaram 
solidariedade à causa dos ar-
tesãos os deputados Dalmo 
ribeiro Silva (PSDb), Anselmo 
José Domingos (PTC), João Ví-
tor Xavier (PSDb) e Felipe At-
tiê (PTb). “o artesanato tem 
grande valor cultural. o Esta-
do tem que dar apoio a isso”, 
comentou Attiê.

Luiz Augusto Pianetti, o ar-
tesanato de minas gera r$ 
4 bilhões por ano e fomenta 
toda a cadeia do turismo. Ele 
ressaltou que o Ceart é uma 
referência no País e que, em 
todos os estados brasileiros, 
esses centros são subsidia-
dos pelo governo. “o aluguel 
previsto inviabiliza o cumpri-
mento do edital”, enfatizou.

o presidente do Ceart, 
Flávio Vignoli Cordeiro, tam-
bém criticou a decisão da dire-
ção do Palácio das Artes, clas-
sificando-a como autoritária. 
Restaurante – o advogado 
Helson resende denunciou 
que a Fundação Clóvis Salgado 
espera que não apareça ne-
nhum interessado na atual li-
citação, para que seja feito um 

lor do aluguel. Eles também 
cobram maior diálogo com a 
direção da FCS.

uma das artesãs pre-
sente na audiência, Jacintha 
maria Souza, de 90 anos de 
idade – 40 deles dedicados à 
arte de fazer bonecas –, des-
tacou que a Ceart dá visibi-
lidade às obras, além de ser 
um espaço de convivência. 

A neta Cláudia de Souza 
oliveira trilha os passos da 
avó, com quem aprendeu a 
fazer bonecas. Ela também 
saiu em defesa do Ceart. “É 
um lugar lindo, que expressa 
a arte mineira”, concluiu.
Referência – De acordo com 
o coordenador estadual da 
Confederação nacional dos 
Artesãos do brasil (Cnarts), 

Portando cartazes com dize-
res como “menos palácio e 
mais arte”, artesãos mineiros 
cobraram a permanência do 
Centro de Artesanato mineiro 
(Ceart) no Palácio das Artes, 
em belo Horizonte. A solicita-
ção foi feita em audiência pú-
blica da Comissão de Assun-
tos municipais e regionaliza-
ção na última quarta-feira (7). 

A Fundação Clóvis Sal-
gado (FCS), responsável pelo 
espaço, justifica, em sua pá-
gina oficial, que a cessão da 
loja ao Ceart sem pagamento 
de aluguel era garantida por 
um termo de cooperação que 
venceu em março de 2015.

Diante disso, houve uma 
orientação jurídica para ser 
realizada uma licitação pa-
ra uso do espaço. o edital 
 prevê aluguel de, no mínimo,   
r$ 17.139,00, e determina que 
a área de 435 m² continue abri-
gando loja de arte popular e ar-
tesanato. Esse edital está sus-
penso por liminar da Justiça.

o Ceart é uma organiza-
ção da sociedade civil de in-
teresse público (oscip), sem 
fins lucrativos, dedicada à 
pesquisa e à comercialização 
da arte popular e do artesa-
nato tradicional mineiro. A 
loja está instalada no Palácio 
das Artes há 46 anos e vende 
peças de centenas de arte-
sãos mineiros.
Diálogo – representantes 
da categoria destacaram, na 
reunião, a impossibilidade de 
se cumprirem os requisitos 
do edital e se arcar com o va-
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Segunda-feira (12/12)

14h30
• Comissão de Direitos Humanos (Coronel Fabriciano) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação atual dos repasses às Apacs. requerimento: 
deputado Celinho do Sinttrocel

15 horas
• Comissão de Transporte (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-

vidados, a utilização do Aeroporto da Pampulha, na Capital. requerimento: 

deputado Agostinho Patrus Filho
18 horas

• Comissão de Assuntos municipais (nova Lima) – debater, com a presença de 
convidados, a falta de iluminação pública no bairro balneário Água Limpa. 
requerimento: deputado Fred Costa

20 horas
• Segunda musical (Teatro) – Concerto da pianista Eudóxia de barros

PLENÁRIO

Regulação de comunidades terapêuticas 
é aprovada pelo Plenário em 2º turno

guilherme Dardanhan

Os deputados votaram dezenas de proposições durante as reuniões da última quarta-feira (7)

alienar terrenos localizados 
em distritos industriais im-
plantados pela companhia. 
Previdência – o Plenário ain-
da aprovou em 2º turno o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 61/16, que extingue o 
Instituto de Previdência do 
Legislativo do Estado de mi-
nas gerais (Iplemg) e prevê  
a criação de uma entidade  
de previdência complemen-
tar para os deputados es-
taduais, assim como o PL 
1.916/15, o qual institui o 
Fundo do Tribunal de Contas 
do Estado (Funcontas), além 
de proposições que autori-
zam o Estado a doar imóveis 
ou trechos de rodovias. 

Por fim, foram ratificadas 
as 11 indicações do governa-
dor para a Câmara de Edu-
cação Superior do Conselho 
Estadual de Educação.

outros projetos aprovados, 
os PLs 1.601/15 e 780/15, 
respectivamente. o primeiro, 
que passou em turno único, 
é do deputado Fábio Cherem 
(PSD), enquanto o segundo, 
analisado em 2º turno, é do 
deputado Cabo Júlio (PmDb).
Defensoria – o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 51/16, 
que altera a Lei orgânica da 
Defensoria Pública, também foi 
avalizado em 2º turno. A propo-
sição deixa clara a autonomia 
do órgão e promove diversas 
alterações em sua estrutura. 

De autoria do governa-
dor, passaram de forma defi-
nitiva o PL 3.845/16, o qual fi-
xa o efetivo da Polícia militar 
e do Corpo de bombeiros, o 
PL 3.846/16, que cria o Con-
selho Estadual da Juventude 
(Cejuve), e o PL 3.863/16, o 
qual autoriza a Codemig a 

838/15, do deputado Inácio 
Franco (PV), estabelece multa 
pelo acionamento indevido 
dos serviços telefônicos de 
atendimento a emergências.  

Também passaram em 
2º turno os PLs 3.193/16, do 
governador, que altera regras 
de expedição de alvará sani-
tário; 120/15, do deputado 
Fred Costa (PEn), o qual ins-
titui o Programa boa Visão na 
Terceira Idade; e o 2.194/15, 
do deputado Luiz Humberto 
Carneiro  (PSDb), que prevê 
a utilização de tecnologia de 
maior eficácia energética nos 
prédios públicos estaduais.

Alterar o comitê que ad-
ministra a Comenda da Paz 
Chico Xavier e discriminar as 
condutas reputadas como 
transgressões que afetem 
a honra pessoal e o decoro 
militar são os objetivos de 

o Plenário aprovou na última 
quarta-feira (7), em 2º turno, 
o Projeto de Lei (PL) 2.669/15, 
que estabelece diretrizes para 
a atuação das comunidades 
terapêuticas. o objetivo da 
proposição, de autoria do de-
putado Antônio Jorge (PPS), é 
garantir condições sanitárias 
adequadas e regulação clínica 
dos serviços prestados por es-
sas instituições.

Entre as diretrizes pro-
postas estão a garantia do 
contato frequente do usuário 
com sua família desde o iní-
cio do tratamento, o desen-
volvimento de projeto tera-
pêutico em articulação com 
os centros de atenção psicos-
social, o monitoramento e a 
promoção de atividades de 
prevenção do uso de álcool e 
outras drogas.
Vandalismo – outra proposi-
ção aprovada em 2º turno foi o 
PL 3.003/15, do deputado Thia-
go Cota (PmDb), que pretende 
coibir a depredação de escolas 
estaduais por seus alunos. 

A matéria prevê a rea-
lização de atividades extra-
curriculares educativas para 
estudantes que causarem 
dano ao patrimônio ou à in-
tegridade das pessoas dentro 
do ambiente escolar. 

A educação indígena, por 
sua vez, é tema de outro pro-
jeto aprovado em definitivo. 
o PL 735/15, do deputado 
André Quintão (PT), propõe 
diretrizes para as escolas vol-
tadas a esse segmento, como 
a autonomia didática e a con-
dução do processo educacio-
nal por professores oriundos 
das próprias comunidades.
Trotes – mais uma proposição 
aprovada em 2º turno, o PL 
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Tv ASSEMbLEIA

 0h Zás – Percussionista Paulo Santos, um dos fundadores do Uakti
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 7/12)
 1h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 7/12
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 1:  

A importância da história política de Minas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Sala 

de Imprensa – Retrospectiva 2016
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Mudanças nas leis de trânsito 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Educação 18/11 – Implantação de políticas 

públicas referentes a medidas socioeducativas
 13h Geração – Palhaços Xisto Siman e Rodrigo Robleño
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 1:  

A importância da história política de Minas

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Direitos Humanos 16/11 – Circunstâncias da 

morte do torcedor Eros Belisário durante jogo realizado no 
Mineirão em 26/10/16 

 17h Documentário – Memórias rompidas: um ano depois da lama
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Sala 

de Imprensa – Retrospectiva 2016
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissões de Participação Popular e de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária 7/11 – Debate sobre o Plano 
Plurianual de Ação Governamental para o exercício de 2017

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma da Previdência

• programação sujeita a alterações
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Terça-feira (13/12)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de con-
vidados, a situação dos moradores do entorno do Anel rodoviário que es-
tão em via de desapropriação por meio de processo judicial. requerimento:  
deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) 
10 horas

• Comissão de Assuntos municipais (Plenarinho III) – debater, com a presença 
de convidados, a situação de funcionários da Prominas. requerimento: depu-
tado Fred Costa

• Comissão de Saúde (Cataguases) – debater, com a presença de convidados, 
questões relativas à urgência e à emergência do Hospital de Cataguases.  
requerimento: deputado Arlen Santiago

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de convi-

dados, a possibilidade de fechamento das escolas de educação especial no 
Estado. requerimento: deputado Felipe Attiê

15 horas 
• Comissão Extraordinária das mulheres (belo Horizonte) – visita ao chefe de 

Polícia Civil, com vistas a aprimorar o atendimento feito nas delegacias espe-
cializadas às mulheres vítimas de violência. requerimento: deputadas marília 
Campos e rosângela reis

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

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

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas (Plena-

rinho II)
16h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a Semana nacional da Comunicação. requerimento: deputada 
marília Campos

19 horas
• Comissão de meio Ambiente (Sarzedo) – debater, com a presença de convida-

dos, a transferência de resíduos industriais tóxicos para o município. reque-
rimento: deputado rogério Correia e deputada Ione Pinheiro 

Quarta-feira (13/12)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, a situação dos atingidos pela Hidrelétrica de Itapebi, no muni-
cípio de Salto da Divisa, bem como da ocupação manoel bahia, situada den-
tro do terreno da hidrelétrica. requerimento: deputado Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de minas e Energia (Plenarinho III)
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

10h30
• Comissão de meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 

a criação de novos leitos de uTI em belo Horizonte e a construção de novos 
hospitais. requerimento: deputado Arlen Santiago

14h15
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) 
• Comissão de redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

Quinta-feira (14/12)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – apresentação do Plano de 
gestão Ambiental e Territorial no município de martinho Campos. requeri-
mento: deputada marília Campos

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

Sexta-feira (15/12)
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo de dança Modi Fico
14 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (belo Horizonte) – visita ao mi-
nistério Público do Trabalho, para que sejam encaminhadas reivindicações 
dos taxistas relativas ao estabelecimento de normas para coibir o transporte 
clandestino de passageiros, requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes 

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


