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ram R$ 211 bilhões em 2015.
Desobediência – a presidente 
da CUT-MG, Beatriz Cerqueira, 
informou que os movimentos 
sociais farão mobilizações re-
gionais, distribuindo panfletos 
com o rosto dos deputados fe-
derais que se posicionaram a fa-
vor da PEC 241 nos municípios 
em que foram mais votados. 

clarou que o Brasil tem um mo-
delo perverso de distribuição 
de renda, demonstrado, entre 
outros aspectos, pelo sistema 
tributário injusto. Segundo ele, 
um trabalhador que recebe 
até dois salários mínimos gasta 
quase 50% da sua renda com 
tributos, enquanto os benefí-
cios fiscais a empresas atingi-

garantir o pagamento de juros 
para os mais ricos. “a PEC acele-
ra a concentração de renda no 
Brasil”, salientou.
Sistema tributário – O presi-
dente do Sindicato dos audito-
res Fiscais da Receita Estadual, 
Fiscais e agentes Fiscais de 
Tributos do Estado (Sindifisco
-MG), Lindolfo Fernandes, de-

Na opinião do economista Fre-
derico Melo, a PEC 241 é uma 
grande crueldade. “Ela congela 
as despesas públicas por 20 
anos, sendo que o nível atual de 
gastos já é insuficiente”, disse. 

De acordo com o econo-
mista, a PEC propõe a redução 
gradual dos gastos com políti-
cas públicas, com o intuito de 

Estudantes e sindicalistas protestam
contra PEC que limita gastos públicos

Economista teme aumento da desigualdade

acesso à universidade. 
De acordo com Cristina 

del Papa, coordenadora-geral 
do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Instituições Federais 
de Ensino Superior (Sindifes), 
estudo da UFMG sobre o im-
pacto da PEC no orçamento 
da universidade indica que, 
se a limitação do aumento de 
gastos tivesse sido aprovada 
em 2006, a universidade teria 
perdido, até 2016, R$ 774,8 
milhões. 

tos sociais, o governo taxe as 
grandes fortunas para pagar 
a dívida pública.

Já a coordenadora-geral 
do Diretório Central dos Es-
tudantes da UFMG, ana Cla-
ra Franco, lembrou a posição 
do Conselho Universitário da 
UFMG, que é contra a pro-
posta e alerta para o risco 
de prejuízo às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
e de perdas para os alunos 
beneficiados pelas quotas de 

vocado pelas centrais sindi-
cais, às 17 horas, no Centro 
de Belo Horizonte.
Ocupação – a vice-presiden-
te da União Nacional dos 
Estudantes, Moara Saboia, 
acrescentou que, em protes-
to contra o projeto, já foram 
ocupadas mais de mil esco-
las, além de 70 universidades 
e 70 institutos federais de en-
sino técnico. 

Moara defendeu que, 
em vez de cortar investimen-

Representantes de centrais 
sindicais e de entidades estu-
dantis lotaram ontem o audi-
tório para criticar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 241/16. a Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
promoveu audiência pública, 
requerida pelo deputado Ro-
gério Correia (PT), para tratar 
dos impactos da aprovação da 
limitação do aumento de gas-
tos federais sobre a educação. 

Entoando palavras de or-
dem, os participantes da reu-
nião mostraram faixas contra a 
PEC e cartazes com fotos de de-
putados federais que votaram 
a favor da matéria em 1º turno. 
a proposta prevê que, por um 
período de 20 anos, os gastos 
federais só poderão ser corrigi-
dos pela inflação. a proposição 
aguarda votação em 2º turno 
na Câmara dos Deputados. 

Segundo Rogério Correia, 
o governo tem pressa nessa 
aprovação porque receia o 
crescimento da mobilização 
popular contra a proposta. O 
parlamentar relatou que pes-
quisa do instituto Vox Populi 
solicitada pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT) 
aponta que 70% dos entrevis-
tados é contra o ajuste fiscal. 

Correia informou, ainda, 
que haverá um ato público 
hoje contra a proposta, con-

Raíla Melo

Participantes da audiência lotaram o Auditório e entoaram palavras de ordem contra a PEC 241
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aCOntECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Startups em Minas (Uberlândia)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de assuntos Municipais (auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da co-

missão
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José aparecido de Oliveira) 

– cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (auditório) – debater, com a presença 
de convidados, as múltiplas violências sofridas pelas mulheres negras. 
Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação dos alunos inscritos no programa Pou-
pança Jovem. Requerimento: deputado Wander Borges

• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 
três proposições, entre as quais o PL 3.491/16 (1º turno), do deputado 
Tiago Ulisses, que autoriza o Executivo a doar trechos rodoviários ao mu-
nicípio de Perdigão

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

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis para 
pessoas com deficiência visual

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

ORDEm DO Dia
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. a proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. a proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. a proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. a proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. a proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. a proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. a proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. a proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas a armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

 0h Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis
 1h Segunda Musical – Coral da OAP/UFMG e Cantoría Popular de 

Mujeres El Bosque
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 4h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 

participação? – Teleaula 7: Informe o que precisa para os 
próximos quatro anos no PPAG

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Concessões e privatizações

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Reta final do Enem
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Sistema Eletrônico de Execução Unificada
 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político 

 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: 

Assembleia Debate – Concessões e privatizações
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Reta final do Enem
 20h Geração – Músico Dudu Nicácio
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis
 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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