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Assembleia de Minas valoriza o diálogo
e a busca pelo consenso em 2016

Números evidenciam produção legislativa
gras, entre outras inovações, 
eliminam a necessidade de 
licença da ALMG para que 
deputado seja processado.

Além disso, a fim de agi-
lizar o processo legislativo e 
diminuir gastos, garantiu-se 
a continuidade de tramitação 
de proposições de deputados 
reeleitos. 

Nesta edição, confira ou-
tros destaques do trabalho da 
ALMG em 2016. O balanço de-
talhado está disponível no Por-
tal da Assembleia (almg.gov.br).

22.062, que implementa, em 
Minas, o piso salarial nacional 
do magistério, assim como a 
Lei 22.098 e a Lei Complemen-
tar 138, as quais asseguram 
assistência médica e odonto-
lógica a milhares de ex-servi-
dores desligados do Estado em 
decorrência da declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007.
Regimento – Também em 
2016, a Assembleia passou a 
trabalhar com um novo Regi-
mento Interno. As novas re-

sições em redação final, das 
quais 75 foram transforma-
das em norma jurídica, até o 
dia 15 de dezembro. 

“Em um ano difícil, em 
que as posições políticas fo-
ram exacerbadas em todo o 
mundo, a Assembleia mostrou 
ao Brasil que consegue buscar 
soluções negociadas para os 
problemas do Estado”, avalia o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB).

São resultados desse 
trabalho, por exemplo, a Lei 

A ALMG enfrentou, durante 
2016, debates políticos acir-
rados, como o que envolveu 
o pedido de autorização do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) para abertura de pro-
cesso contra o governador 
Fernando Pimentel. No en-
tanto, isso não impediu a 
continuidade da produção le-
gislativa do Plenário, que foi 
muito além da reforma admi-
nistrativa.

O Plenário aprovou, ao 
longo de 2016, 140 propo-

O Assembleia Informa não circula no recesso parlamentar. O jornal volta a ser publicado no dia 1º/2/17. 

criação da Empresa Mineira 
de Comunicações, que absor-
veu a Rádio Inconfidência e 
a TV Minas. Foram extintos, 
além dos órgãos citados, o 
Departamento Estadual de 
Telecomunicações (Detel), o 
Escritório de Representação 
em Brasília, o Instituto de 
Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec), a Fundação Hidroex e 
a Companhia Mineira de Pro-
moções (Prominas).

audiências públicas sobre as 
reclamações dos servidores da 
Fundação de Educação para o 
Trabalho de Minas Gerais (Utra-
mig) e as propostas de extinção 
da Ruralminas, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
da Imprensa Oficial, do De-
partamento de Obras Públicas 
(Deop) e de cargos no Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA). 

Entre outros pontos, as 
novas leis determinaram a 

os salários dos servidores e os 
benefícios dos inativos.

O debate sobre a reforma 
administrativa resultou na Lei 
22.257, de 2016, que reorga-
nizou a estrutura orgânica do 
Poder Executivo, e em outras 
nove normas derivadas de pro-
posições aprovadas pelo Plená-
rio. A discussão desses projetos 
mobilizou fortemente a ban-
cada governista, a oposição e 
servidores. Foram realizadas 

Em um ano de disputas e po-
larização políticas, que, com 
frequência, monopolizaram a 
atenção do Poder Legislativo 
em Brasília, a Assembleia de 
Minas concluiu uma agenda de 
trabalho que tratou de temas 
como a reforma administrativa 
do Estado, os Planos Estaduais 
de Educação e de Cultura e o 
aprimoramento do licencia-
mento ambiental de barragens 
de rejeitos de mineração.

A permanência e o agrava-
mento da crise financeira tor-
naram necessária a intervenção 
do Legislativo, que ratificou, no 
Plenário, o Decreto 47.101, de 
2016. De autoria do governa-
dor, o decreto declara situação 
de calamidade financeira no 
Estado. A medida suspende 
alguns condicionantes legais, a 
fim de garantir a capacidade do 
governo de manter os serviços 
públicos essenciais e de pagar 

Guilherme Dardanhan 

Parlamentares aprovaram no Plenário durante este ano 140 proposições em redação final
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Comissão das Barragens conclui seu trabalho

Processo de revisão do Plano Plurianual
aproxima cidadãos das políticas públicas

elas aprovaram seus relatórios 
finais no início de dezembro: a 
de Proteção dos Animais, a do 
Idoso, a das Águas e a das Mu-
lheres.

Uma novidade do trabalho 
parlamentar foi a instalação da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, que ampliou as 
atribuições da antiga Comissão 
de Turismo, Indústria, Comércio 
e Cooperativismo.

A nova comissão tem, en-
tre seus objetivos, a análise da 
repercussão econômica dos 
projetos em tramitação, da 
política de desenvolvimento 
do Estado e de questões refe-
rentes às relações econômicas 
internacionais de Minas Gerais.
Meio Ambiente – O Parlamen-
to mineiro também realizou, ao 
longo de 2016, debates sobre 
outras questões relacionadas 
ao meio ambiente e ao desen-
volvimento sustentável, tais 
como as perspectivas da produ-
ção de energia solar em Minas, 
a destinação de resíduos tóxi-
cos e a manutenção de parques 
ecológicos.

calização das Atividades de Pes-
quisa, Lavra, Exploração e Apro-
veitamento de Recursos Mine-
rários ao Sistema Estadual de 
Meio Ambiente (PL 3.677/16).

Além disso, a comissão ra-
tificou seu apoio à proposição 
do governador que cria a Polí-
tica Estadual dos Atingidos por 
Barragens (PL 3.312/16).

Entre outras medidas, o 
PL 3.676/16 proíbe a constru-
ção de barragens se houver 
povoações ou mananciais de 
abastecimento de água a uma 
distância de até dez quilôme-
tros rio abaixo. Também obriga 
a criação de planos de emer-
gência e segurança para esses 
empreendimentos.

Já o PL 3.312/16 prevê a  
realização de análises de im-
pacto sobre comunidades em 
estudos apresentados pelas 
empresas para a obtenção da 
licença ambiental.
Comissões Extraordinárias – 
Além da Comissão das Barra-
gens, outras quatro comissões 
extraordinárias atuaram na 
Assembleia em 2016. Todas 

seu relatório final, com reco-
mendações para que tragédias 
ambientais como essa não se 
repitam.

Entre as propostas apre-
sentadas, estão dois projetos 
de lei que alteram os processos 
de licenciamento ambiental de 
barragens minerárias e indus-
triais (PL 3.676/16) e a desti-
nação dos recursos da Taxa de 
Controle, Monitoramento e Fis-

No primeiro semestre de 2016, 
os deputados da Comissão Ex-
traordinária das Barragens de-
ram continuidade às atividades 
iniciadas no ano passado, logo 
após o rompimento da barra-
gem de rejeitos de minério da 
Samarco em Mariana (Região 
Central), que ocorreu em no-
vembro de 2015. Depois de 
pouco mais de sete meses de 
trabalho, a comissão aprovou 

Comissão das Barragens fez recomendações para que tragédias não se repitam 
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oriundas do processo de cons-
trução de políticas públicas nos 
Fóruns Regionais de Governo, 
realizados no ano passado. 

As alterações aprovadas 
pela ALMG serão incorporadas 
à Lei 21.968, de 2016, que es-
tabelece o PPAG para 2016 a 
2019. 

das Nações Unidas (ONU). Os 
17 objetivos se desdobram em 
169 metas a serem cumpridas 
até 2030. 

A revisão também se nor-
teou, entre outros critérios, pe-
lo contexto macroeconômico e 
fiscal, pela execução do PPAG 
em 2016 e pelas demandas 

ficiadas. É um plano de médio 
prazo, que passa por revisões 
anuais para torná-lo compatível 
com a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). 

Esse trabalho de revisão 
é coordenado pela Comissão 
de Participação Popular. A As-
sembleia de Minas é a única do 
Brasil que garante efetivamen-
te a participação da sociedade 
nesse processo. As sugestões, 
construídas coletivamente em 
grupos de trabalho, subsidia-
ram a análise do Projeto de Lei 
(PL) 3.819/16, do governador, 
que contém a revisão do PPAG 
para o próximo ano.

A principal novidade da 
atualização do plano plurianu-
al promovida este ano é que 
todos os programas do gover-
no serão vinculados aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização 

Em novembro, a Assembleia 
realizou audiências públicas 
para a revisão do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2016-2019 para o exer-
cício 2017. Representantes do 
governo participaram das reu-
niões e apresentaram informa-
ções sobre a situação fiscal do 
Estado e sobre os impactos da 
reforma administrativa.

O PPAG organiza os progra-
mas e as ações que o governo 
pretende desenvolver no pe-
ríodo de quatro anos, com as 
respectivas metas físicas e or-
çamentárias, bem como as re-
giões do Estado a serem bene-

Sugestões construídas coletivamente embasaram a revisão do PPAG

Willian Dias
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Eventos institucionais mobilizam
milhares de pessoas durante o ano

Comissões promovem centenas de atividades
de promoveu diversos deba-
tes sobre a situação financei-
ra dos hospitais, do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e dos 
servidores do setor. Também 
foram realizadas visitas a ins-
tituições hospitalares, a fim 
de verificar as condições de 
atendimento e trabalho.

Uma demanda comum 
a todos esses encontros foi 
o aumento dos repasses da 
União para o custeio da saú-
de no Estado e a revisão da 
tabela de serviços do SUS.
Encontro internacional – Em 
novembro, a Assembleia or-
ganizou um encontro inter-
nacional, em parceria com o 
Banco Mundial, o Ministério 
Público e o Tribunal de Justi-
ça, a fim de discutir o direito 
à saúde. Durante o encontro, 
foram avaliadas as possibili-
dades orçamentárias na ga-
rantia da cobertura universal 
e para a integralidade possí-
vel. Também foram apresen-
tados modelos adotados em 
várias nações para o atendi-
mento à população.

Cultural da Humanidade e a se-
gurança no campo.

Estiveram, ainda, na pauta 
de discussões a prevenção ao 
uso de álcool e outras drogas, 
a revitalização e a gestão dos 
rios de Minas e a unificação 
das polícias. Compõem, tam-
bém, a lista de temas tratados 
nos eventos promovidos pela 
ALMG, neste ano, a violência 
contra as mulheres e o incen-
tivo às startups (empresas que 
iniciam suas atividades em um 
ambiente de maior risco, ofe-
recendo produtos ou serviços 
inovadores), entre outros as-
suntos de interesse da socie-
dade.

Em relação às startups, 
as contribuições da socie-
dade apresentadas no refe-
rido evento, em novembro, 
vão embasar a análise do 
PL 3.578/16, dos deputados 
Antonio Carlos Arantes e Dal-
mo Ribeiro Silva (ambos do 
PSDB), com que se pretende 
estabelecer um marco regu-
latório para o setor. 
Saúde – A Comissão de Saú-

eventos pelas comissões, en-
tre os quais 324 audiências 
públicas ou reuniões com 
convidados, 50 visitas e dez 
debates públicos. Desse total 
de atividades, 54 ocorreram 
no interior do Estado. Ao to-
do, 2.997 convidados partici-
param desses eventos.

Durante o ano, foram reali-
zados debates sobre a Base Na-
cional Curricular, a Lei Brasileira 
de Inclusão, o reconhecimento 
da Pampulha como Patrimônio 

Esse interesse da popula-
ção se repetiu em outras 
iniciativas. Uma estimativa 
da Diretoria de Polícia Legis-
lativa (DPol) indica que, ao 
longo de 2016, pelo menos 
35 mil pessoas participaram 
de eventos realizados pelas 
comissões, de manifesta-
ções organizadas no Palácio 
da Inconfidência ou, ainda, 
acompanharam as reuniões 
no Plenário.

Foram realizados 893 

As comissões temáticas promoveram 324 audiências públicas em 2016

Guilherme Bergamini 

fóruns sempre foi o de ampliar 
a participação popular no apri-
moramento dos planos, que 
aguardam, agora, análise da 
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).

sou por 12 cidades do interior 
do Estado, somando mais de 8 
mil quilômetros percorridos e 
um total de 1.328 participan-
tes, só nos encontros regionais. 

O objetivo de ambos os 

de propostas da sociedade 
civil. Essas sugestões serão 
analisadas e podem ser in-
corporadas aos Projetos de 
Lei (PLs) 2.882/15 e 2.805/15, 
que definem as diretrizes, os 
objetivos, as metas e as estra-
tégias para, respectivamente, 
a educação pública e  a cultura 
mineiras. 

No caso do fórum técnico 
sobre o Plano Estadual da Edu-
cação, o documento consolida-
do com as propostas da socie-
dade para o setor foi o fruto de 
um trabalho realizado em 18 
reuniões preparatórias, dois 
debates públicos, uma con-
sulta pública e 12 encontros 
regionais, dos quais participa-
ram, no total, 3.711 pessoas. 

Dinâmica semelhante teve 
o fórum sobre o Plano Estadual 
de Cultura, que também pas-

Se a cada ano as comissões 
da Assembleia mobilizam um 
público amplo e diversificado 
para discutir os mais diversos 
temas, em 2016 esse trabalho 
foi reforçado, em função dos 
fóruns estaduais realizados 
para deliberar sobre os planos 
decenais para a educação e a 
cultura. Os eventos contaram 
com a participação maciça de 
profissionais das duas áreas.

Os encontros finais,  
realizados na sede do Poder 
Legislativo no mês de junho, 
foram precedidos por eventos 
regionais e levaram à apro-
vação de um grande número 

As atividades do Fórum Estadual da Educação somaram 3.711 participantes 

Guilherme Dardanhan 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

•  Reunião preparatória para evento em comemoração do Dia Internacio-
nal da Mulher (Sala de Reuniões da GPI)

9h30
•  Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação dos atingidos pela Hidrelétrica de Ita-
pebi, no município de Salto da Divisa, bem como da ocupação Manoel 
Bahia, situada dentro do terreno da hidrelétrica. Requerimento: depu-
tado Doutor Jean Freire

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

ções da comissão
11 horas

•  Comissão de Esporte (Auditório) – discutir e votar proposições da co-
missão

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
•  Reunião Solene (Plenário) – destinada ao encerramento da 2ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Pauta regimental

 0h Memória e Poder – Jornalista Villas-Bôas Corrêa
 1h Segunda Musical – Músicos da Fundação de Educação Artística 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (23/11) – Ministério Público de Contas 

apresenta parecer do balanço do Estado de 2015, especialmente 
sobre investimentos em saúde

 4h10 Palestra – Inovação da Constituição de 1989, com Wilder Silva, 
José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 6h TV Escola: História Política de MG – Da Regência ao II Reinado: 
centralização do poder na figura do rei

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Reforma do ensino médio

 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Exportações
	 9h	 #Confirma
 9h30 Comissões (ao vivo)
 12h30 Via Justiça – Dívidas e o Código de Defesa do Consumidor
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG – Da Regência ao II Reinado: 
centralização do poder na figura do rei

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

discussão e votação de proposições 
 14h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Solene de encerramento da 2ª 

Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Exportações
 20h Comissões do Trabalho e de Direitos Humanos (11/11) – 

PLC de regulamentação da terceirização 
 21h Memória e Poder – Jornalista Villas-Bôas Corrêa
 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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PJ de Minas inova com ações práticas

públicos, profissionais das or-
ganizações da sociedade civil, 
assessores parlamentares e 
integrantes de conselhos de 
políticas públicas.

oferecido em duas oportu-
nidades. Na primeira turma, 
foram 438 inscritos, e mais 
1.016 na turma seguinte. Par-
ticiparam gestores e agentes 

o tema da mobilidade urbana.
A edição deste ano foi mar-

cada por intervenções nos mu-
nicípios participantes. Algumas 
dessas experiências foram uma 
mostra de maquetes com so-
luções para problemas de mo-
bilidade, uma blitz educativa – 
com fotos de infrações de trân-
sito apresentadas aos infratores 
– e até mesmo a experiência do 
uso de cadeira de rodas por alu-
nos sem deficiência.
OSCs – Outra iniciativa da Esco-
la do Legislativo em 2016 foi o 
curso a distância sobre o Marco 
Regulatório das Organizaçãoes 
da Sociedade Civil (MROSC), 
que entrará em vigor em todos 
os municípios brasileiros a par-
tir de janeiro de 2017.

Este ano, o curso foi 

Uma das principais ações de 
formação política da ALMG, o 
Parlamento Jovem de Minas 
2016 reuniu estudantes de 43 
municípios, nove a mais do que 
no ano anterior. O projeto visa 
à formação política e cidadã de 
alunos dos ensinos médio e su-
perior e é desenvolvido pela Es-
cola do Legislativo, em parceria 
com a PUC Minas e com câma-
ras municipais. O documento 
aprovado na plenária final trou-
xe 12 sugestões de ações sobre 

O PJ de Minas 2016 reuniu nove municípios a mais do que no ano passado 

Willian Dias


