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Projetos do Orçamento e de revisão do
PPAG já podem ser votados no Plenário

FFO avaliza decreto de calamidade financeira
resultaram na contração do 
Produto Interno Bruto e, con
sequentemente, na redução 
da receita estadual.

O governador também 
enfatiza o crescimento das 
despesas de pessoal efetivo 
nos últimos dez anos e dese
quilíbrios contratuais gerados 
pela dívida estadual, bem co
mo esforços já realizados, co
mo o rearranjo da legislação 
tributária, que não reverte
ram o quadro.

recondução das despesas de 
pessoal e dos limites do endi
vidamento. Além disso, serão 
dispensados o cumprimento 
dos resultados fiscais e a limi
tação de empenho. 

Segundo o governador, 
os últimos Relatórios de Ges
tão Fiscal revelam a situação 
delicada das contas públicas 
estaduais. Ainda de acordo 
com Pimentel, a situação de
riva das crises econômicas 
nacional e internacional, que 

solicitada urgência na apre
ciação da matéria. 

Para ratificar o decreto 
do governador, o relator, de
putado Tiago Ulisses, apre
sentou um projeto de resolu
ção, que precisa ser aprovado 
em Plenário. De acordo com 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), se a Assembleia 
reconhecer a calamidade 
pública, serão suspensas 
a contagem dos prazos de 
controle para adequação e 

Também está pronto para 
análise do Plenário o Decreto 
47.101, que declara situação 
de calamidade financeira no 
Estado. A FFO aprovou on
tem parecer favorável à ma
téria. Os deputados Felipe 
Attiê, Gustavo Corrêa (DEM) 
e Arnaldo Silva (PR) votaram 
contra o parecer. 

O decreto foi recebido 
por meio de mensagem do go
vernador na última segunda- 
-feira (5), quando também foi 

Guilherme Dardanhan

Ambas as proposições receberam ontem pareceres favoráveis da FFO ampliada

tor, deputado André Quintão 
(PT), é pela aprovação do pro
jeto de revisão do plano, com 
157 emendas e subemendas.

O PPAG é um instrumen
to de planejamento de médio 
prazo do governo, que define 
as estratégias, diretrizes e me
tas da administração pública 
para quatro anos. Por isso, é 
assegurada sua revisão anual, 
para que possa haver adequa
ções do planejamento à con
juntura e ao Orçamento.

vação do Orçamento, com 
diversas emendas. 
Plano Plurianual – Em relação 
ao PPAG, a principal novidade 
é que todos os programas 
do governo serão vinculados 
aos 17 Objetivos de Desen
volvimento Sustentável da 
Organização das Nações Uni
das (ONU). Esses objetivos se 
desdobram em 169 metas a 
serem cumpridas em níveis 
nacional, estadual e local 
até 2030. O parecer do rela

aproximadamente R$ 45,89 
bilhões, desconsiderando-se 
as despesas intraorçamentá
rias (aquelas realizadas entre 
órgãos do Estado).

A receita tributária, em 
torno de R$ 55,3 bilhões, 
responde por cerca de 63% 
da receita total. A maior con
tribuição vem do ICMS, com  
R$ 42,9 bilhões. 

O parecer do relator na 
FFO ampliada, deputado Tia
go Ulisses (PV), é pela apro

Os Projetos de Lei (PLs) 
3.819/16, que trata da revi
são do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 para o exercício 
de 2017, e 3.820/16, que traz 
o Orçamento do Estado para 
o próximo ano, já podem ser 
votados, em turno único, pe
lo Plenário. 

As duas proposições, de 
autoria do governador, estão 
na pauta das reuniões de Ple
nário marcadas para as 10, 
as 14 e as 18 horas de hoje. 
Na noite de ontem, elas rece
beram pareceres favoráveis 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) ampliada com mem
bros das demais comissões 
permanentes. Mais cedo, a 
comissão já havia distribuído 
avulsos (cópias) dos parece
res dos dois projetos. 

O governo prevê um défi
cit orçamentário de R$ 8,06 bi
lhões em 2017. A estimativa de 
receita é de R$ 87,27 bilhões, 
enquanto a projeção de despe
sas é de R$ 95,34 bilhões. 

Segundo a proposta do 
Executivo, o grupo de despe
sas de pessoal e encargos so
ciais é o mais significativo, re
presentando 62% das despe
sas correntes, com o valor de 
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Autoridades cobram pavimentação de 
trecho da MG-214 no Vale do Jequitinhonha

Sarah Torres 

A situação da rodovia foi tema de audiência pública conjunta

trecho conta com tráfego in
tenso, o que de fato justifica a 
obra. Apesar disso, ressaltou 
que, diante da crise econômi
ca, é preciso achar uma solu
ção que passe pelas parcerias 
público-privadas. 
DER – O engenheiro da Dire
toria de Projetos do DER-MG, 
Luis Guilherme Campos, enfa
tizou que não há recursos pa
ra a realização da obra neste 
momento. Ele contou que o 
asfaltamento do trecho tinha a 
estimativa de custo de R$ 4,4  
milhões, em relação ao proje
to, e de R$ 135 a R$ 150 mi
lhões, para a realização das 
obras. No entanto, esses valo
res precisam ser atualizados.

gem (DER-MG) corrija inter
venções que, feitas às mar
gens da rodovia, causaram 
assoreamento de nascentes.
Empréstimo – Já o deputa
do Gustavo Valadares (PSDB) 
aifrmou que a gestão do seu 
partido no Estado havia con
seguido com o Banco do Brasil 
empréstimo de cerca de R$ 1 
bilhão para o Caminhos de 
Minas. Segundo o parlamen
tar, o atual governador abriu 
mão desse empréstimo, o que 
inviabilizou o programa.

Por outro lado, o deputa
do Fábio Cherem (PSD) disse 
que o asfaltamento da MG-214 
não foi priorizado nas gestões 
tucanas. Ele destacou que o 

O prefeito de Capelinha, 
José Antonio Alves de Sousa, 
por sua vez, destacou que o 
investimento ajudaria nos 
deslocamentos diários de 
moradores das três cidades 
para outras maiores, como 
Diamantina e Belo Horizonte.
Apoio – De acordo com o de
putado Wander Borges (PSB), 
que solicitou a reunião, mes
mo no atual momento de cri
se econômica, é preciso deba
ter o assunto para se encon
trar uma saída. Ele ratificou a 
precariedade da rodovia. 

A deputada Rosângela 
Reis (Pros) reforçou a reivin
dicação para a pavimenta
ção da MG-214. “Trata-se de 
uma região importante, onde 
operam empresas que geram 
postos de trabalho. Precisa
mos saber qual a perspectiva 
para a obra”, disse. 

Para o deputado Dou
tor Jean Freire (PT), essa é a 
região do Estado que mais 
precisa de melhorias nas es
tradas. O parlamentar anun
ciou que serão apresentados 
diversos requerimentos de 
providências e informações 
sobre o assunto discutido. En
tre eles, uma solicitação para 
que o Departamento de Edi
ficações e Estradas de Roda

O asfaltamento da MG-214, 
no trecho que liga os municí
pios de Capelinha, Itamaran
diba e Senador Modestino 
Gonçalves, no Vale do Jequi
tinhonha, foi a principal de
manda apresentada ontem 
em audiência pública das 
Comissões de Transporte, Co
municação e Obras Públicas 
e de Assuntos Municipais e 
Regionalização.

Os participantes da reu
nião, entre os quais prefeitos 
e vereadores da região, re
forçaram que, mesmo neste 
momento de crise financeira 
vivido pelo Estado, é impor
tante que o poder público 
priorize a obra. As interven
ções no trecho, de 99 quilô
metros, estiveram, inclusive, 
previstas no programa Cami
nhos de Minas, desenvolvido 
na gestão anterior do gover
no do Estado, mas que teve 
suas atividades canceladas.

Segundo o prefeito de 
Itamarandiba, Erildo do Espi
rito Santo Gomes, as condi
ções da rodovia prejudicam 
o escoamento dos produtos 
produzidos na região – no pe
ríodo chuvoso, é difícil passar 
no trecho, por causa do barro 
que se forma; já na época da 
seca, há muita poeira. 

SOLENIDADE

Presidente participa de posse no MP
Flávia Bernardo

Além do presidente Adal-
clever Lopes e do governador, a 
mesa de honra do evento con-
tou, entre outras autoridades, 
com o presidente em exercício 
do Tribunal de Justiça do Es-
tado (TJMG), desembargador 
Geraldo Augusto, e a defensora 
pública-geral do Estado, Chris-
tiane Neves Procópio Malard.

Tonet, natural de Ada-
mantina, no estado de São 
Paulo, assume o cargo para 
um mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzido por 
mais uma vez.

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), participou, na última 
segunda-feira (5), da soleni-
dade de posse do novo pro-
curador-geral de Justiça do 
Estado, Antônio Sérgio Tonet. 

A cerimônia foi oficial-
mente aberta pelo antecessor 
de Tonet, Carlos André Maria-
ni Bittencourt. Na sequência, 
o procurador-geral formali-
zou a leitura do compromis-
so e assinou o livro de posse, 
também endossado pelo go-
vernador Fernando Pimentel.
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Proposição que pretende combater 
vandalismo em escolas retorna ao Plenário

Plano de Cultura recebe substitutivo
de pessoas com deficiência 
visual. As proposições são de 
autoria, respectivamente, do 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) e da deputada Ione Pi
nheiro (DEM).

Por fim, passou em 2º 
turno na Comissão de Ad
ministração Pública o PL 
2.194/15, do deputado Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
que torna obrigatória a utili
zação de tecnologia de maior 
eficácia energética nas lâm
padas dos prédios da admi
nistração pública estadual.

estadual de desenvolvimento 
rural sustentável da agricul
tura familiar. 

Na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, por sua vez, foram 
aprovados pareceres de 1º tur
no favoráveis aos PLs 1.116/15 
e 1.367/15, que dispõem 
sobre a garantia de que os li
vros editados no Estado sejam 
disponibilizados em formato 
acessível às pessoas com defi
ciência e sobre a adaptação de 
computadores em lan houses 
e cyber cafés para utilização 

dimento a dispositivos consti
tucionais e a tratados e con
venções internacionais dos 
quais o Brasil é signatário. Ele 
traz uma parte introdutória e 
dois anexos, um com as ações 
propriamente ditas e outro 
com uma tabela de monito
ramento de sua implantação. 
Sucessão rural – Também re
cebeu parecer de 1º turno fa
vorável, só que na Comissão 
de Agropecuária e Agroin
dústria, o PL 3.419/16, do de
putado Rogério Correia (PT). 
A matéria institui a política 

As Comissões temáticas tam
bém avaliaram projetos não 
submetidos à análise do Ple
nário na Reunião Extraordi
nária realizada na manhã de 
ontem. O PL 2.805/15, por 
exemplo, que institui o Plano 
Estadual de Cultura de Minas 
Gerais para os próximos dez 
anos, recebeu parecer de 1º 
turno favorável da Comissão 
de Cultura.

O plano, de autoria do 
Executivo, busca garantir o 
exercício dos direitos cultu
rais pela população, em aten

Guilherme Dardanhan 

Comissões aprovaram pareceres sobre projetos aprovados em 1º turno no Plenário, pela manhã

Também já podem ser vo
tados em 2º turno no Plenário 
o PL 1.916/15, que institui o 
Fundo do Tribunal de Contas 
do Estado (Funcontas), e o 
PLC 61/16, de autoria con
junta do governador com a 
Mesa da Assembleia, o qual 
extingue o Instituto de Previ
dência do Legislativo do Esta
do de Minas Gerais (Iplemg) e 
prevê a criação de um sistema 
de previdência complementar 
para os deputados estaduais.

Defensoria – O PLC 51/16, 
que altera a Lei Orgânica esta
dual da Defensoria Pública, de 
autoria do próprio órgão, foi 
mais um aprovado em 1º tur
no ontem e está pronto para 
votação definitiva hoje. A pro
posição deixa claro que a De
fensoria é autônoma e acres
centa entre os seus objetivos 
a promoção da dignidade hu
mana, a redução das desigual
dades sociais e a garantia do 
direito à ampla defesa. 

dor, foram avalizados para 
nova análise do Plenário os 
seguintes PLs: 3.846/16, que 
cria o Conselho Estadual da 
Juventude; 3.863/16, que 
trata da alienação de ter
renos da Codemig localiza
dos em distritos industriais; 
3.193/16, que altera as re
gras de expedição de alvará 
sanitário; e 3.845/16, que fi
xa os efetivos da Polícia Mili
tar e do Corpo de Bombeiros 
no período de 2017 a 2019.  

Após serem aprovadas em 1º 
turno no Plenário ontem, 16 
proposições já receberam pa
receres de 2º turno favoráveis 
das comissões e estão nova
mente na pauta das Reuniões 
Ordinária e Extraordinárias 
de hoje, para votação em 2º 
turno. É o caso do Projeto de 
Lei (PL) 3.003/15, do deputa
do Thiago Cota (PMDB), que 
tem o objetivo de coibir a 
depredação de escolas esta
duais por seus alunos. 

Para tanto, o projeto pre
vê a realização de atividades 
educativas para os alunos 
que causarem dano ao patri
mônio ou à integridade das 
pessoas dentro do ambiente 
escolar. Essas atividades de
verão promover a formação 
cidadã dos estudantes.

Nesse rol de proposições 
que retornam ao Plenário 
também estão: o PL 2.669/15, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que regula a atuação 
das comunidades terapêuti
cas; o PL 735/15, do deputa
do André Quintão (PT), que 
apresenta diretrizes para a 
educação indígena; e o Proje
to de Lei Complementar (PLC) 
25/15, do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), que dispõe 
sobre prevenção e punição do 
assédio moral contra os mili
tares do Estado. 

De autoria do governa
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ALMG prepara Agenda das Mulheres 2017

PEC que limita crescimento de gastos 
federais é criticada durante sabatina

Ações para celebração da data foram estudadas em reunião preparatória

Comissão avalizou indicações para órgão de Conselho de Educação

Pollyanna Maliniak

Ricardo Barbosa

mento dos homens no debate 
e a promoção de ações educa
tivas e preventivas que alcan
cem o agressor. Outros pontos 
abordados foram as violências 
psicológica e moral no ambien
te de trabalho e a integração 
da Rede de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres. 

Durante a reunião, ficou 
acertado que, após o lança
mento oficial da Agenda das 
Mulheres 2017, devem ser 
realizadas quatro audiências 
no interior.
PEC – A deputada Marília Cam-
pos destacou a tramitação da 
Proposta de Emenda à Cons
tituição (PEC) 16/15, cuja pri
meira signatária é a deputada 
Arlete Magalhães (PV). A PEC 
visa a garantir a presença de 
pelo menos uma mulher na 
Mesa da Assembleia. A pro
posição está na pauta do Ple
nário, em 1º turno.

A ideia é definir a Agenda 
das Mulheres com evento de 
abertura na semana do dia 8 
de março, quando será apre
sentado o relatório da Comis
são Extraordinária das Mulhe
res, que existe na Assembleia 
desde março de 2015.

Além de discutir o calen
dário de eventos para celebrar 
a data – que inclui audiências 
públicas e um ciclo de deba  
tes –, as participantes avalia
ram as primeiras proposições 
já elencadas. Entre as suges
tões, foram citadas a inclusão 
das escolas nas discussões 
relativas a gênero, o envolvi
mento de crianças, jovens e 
famílias no combate ao ma
chismo e a educação para a 
diversidade como forma de 
evitar o duplo preconceito, co
mo no caso da mulher negra.

Foram ressaltadas, tam
bém, a necessidade de envolvi

Depois das exposições, o 
relator deu parecer favorável a 
todos os nomes, considerados 
aptos a assumirem o cargo, tan
to pelas exposições quanto pe
las experiências profissionais. 

Também estava prevista 
a arguição de Lana Maria de 
Castro Siman, que abriu mão 
da vaga. As indicações, que 
tramitam em turno único, es
tão na pauta do Plenário.

concordaram com as críticas 
dos candidatos.
Os candidatos – Diferente de 
outras sabatinas, os 11 can
didatos falaram livremente 
sobre o que pensam das po
líticas educacionais e sobre 
as contribuições que o Con
selho de Educação pode dar 
ao segmento. Normalmente, 
os indicados respondem per
guntas dos deputados.

tem, contou com a presença 
das deputadas Marília Campos 
(PT) e Rosângela Reis (Pros), 
além de com a participação 
de representantes de diver
sas entidades da sociedade 
civil. As atividades para cele
brar a data são organizadas 
pela bancada feminina da 
 ALMG, em parceria com es
sas mesmas entidades.

Educação para combater o ma
chismo como forma de violên
cia contra a mulher, tendo em 
foco a questão de gênero e o 
respeito à diversidade. Esse foi 
um dos pontos debatidos na 
segunda reunião preparatória 
para os eventos que vão mar
car o Dia Internacional da Mu
lher em 2017 na Assembleia.

O encontro, realizado on

ram exatamente em educação 
e tecnologia. “Voltar, depois do 
congelamento, aos mesmos 
patamares que temos hoje é 
quase impossível”, ressaltou.

A reforma do ensino mé
dio proposta pelo governo fe
deral também foi questiona
da pelos pretendentes a con
selheiros. A maioria criticou a 
imposição das mudanças pre
tendidas, sem a participação 
da sociedade.

Na opinião de Ângelo Fi
lomeno Leite, se implantada, 
a reforma pode criar dois gru
pos de estudantes: a maior 
parte tende a paralisar os 
estudos no ensino médio, e 
os privilegiados devem conti
nuar no ensino superior, ocu
pando as melhores posições 
no mercado de trabalho. 

O presidente da comis
são, deputado Durval Ângelo 
(PT), e o relator dos parece
res sobre as indicações, de
putado Rogério Correia (PT), 

A Proposta de Emenda à Cons
tituição Federal (PEC) 55/16, 
que limita o crescimento dos 
gastos públicos federais por 
20 anos e que tramita no Se
nado, foi duramente criticada 
durante a sabatina de 11 can
didatos a compor a Câmara de 
Educação Superior do Conse
lho Estadual de Educação.

Ontem, durante a reu
nião da Comissão Especial 
criada para avaliar as indica
ções, oito dos arguidos pelos 
deputados consideraram a 
medida um risco para o de
senvolvimento do Brasil.

“Educação não é gas
to, é investimento de longo 
prazo. Se estancamos os in
vestimentos por 20 anos, po
demos visualizar mais de 40 
anos de atraso na educação 
brasileira”, advertiu Maria 
das Graças de Oliveira.

Patterson Patricio de Sou
za lembrou que outras nações, 
para enfrentar crises, investi

DIA DA MULHER
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Garantia do direito à amamentação em 
locais públicos é aprovada em 2º turno

PL sobre seguro Dpvat aguarda nova análise
no Poder Judiciário, prevista 
no PL 3.840/16, do Tribunal 
de Justiça, é de 3,5%. O efei
to de ambas as proposições é 
retroativo a maio deste ano. 

As emendas do deputa
do Durval Ângelo esclarecem 
que as despesas resultantes 
da aplicação da lei correrão à 
conta das dotações orçamen
tárias consignadas ao MP e ao 
Poder Judiciário para 2017.

rio, respectivamente, recebe
ram emendas do deputado 
Durval Ângelo (PT). As emen
das deverão ser analisadas 
pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

O PL 3.794/16, do pro
curador-geral de Justiça, fixa 
em 4,39% o percentual de 
revisão dos vencimentos e 
proventos dos servidores do 
MP. A recomposição prevista 

O PL 2.906/15 obriga hos
pitais conveniados ao SUS a afi
xar aviso para informar sobre o 
direito à Indenização do Seguro 
contra Danos Pessoais Causa
dos por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres (Dpvat).   
Revisão salarial – Os PLs 
3.794/16 e 3.840/16, que 
tratam da revisão salarial dos 
servidores do Ministério Pú
blico (MP) e do Poder Judiciá

De todas as proposições apro
vadas em 1º turno, apenas o 
PL 2.906/15, do deputado 
Isauro Calais (PMDB), não re
cebeu ontem mesmo parecer 
de 2º turno favorável de uma 
das comissões de mérito – no 
caso, da Comissão de Defesa 
do Consumidor – para poder 
retornar ao Plenário (leia 
sobre os demais projetos na 
 página 3). 

Guilherme Bergamini

Os deputados votaram praticamente todos os projetos da pauta da Reunião Extraordinária realizada pela manhã

das escolas estaduais, en
quanto o segundo determi
na a criação de um sistema 
de informação com os dados 
escolares dos alunos da rede 
estadual. 
Imóveis – Os deputados tam
bém autorizaram o Executivo 
a receber os imóveis da Cida
de Administrativa construí
dos pela Codemig, por meio 
do PL 3.482/16, do governa
dor, analisado em 2º turno. 

Os parlamentares ainda 
aprovaram, de maneira defi
nitiva, projetos que permitem 
ao governo doar imóveis e tre
chos rodoviários, que declaram 
tradições mineiras patrimônio 
cultural do Estado e que insti
tuem datas comemorativas.

foram o PL 1.570/15, do de
putado Bonifácio Mourão 
(PSDB), que estabelece o 
plantio de árvores como uma 
diretriz na construção de em
preendimentos habitacionais 
financiados com recursos do 
Fundo Estadual de Habitação, 
e o PL 3.286/16, do deputado 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
o qual institui o Polo de Cal
çados de Nova Serrana.
Alunos – Em relação ao am
biente escolar, foram apro
vados em 2º turno os PLs 
1.064/15, do deputado Sar
gento Rodrigues, e 2.225/15, 
do deputado Cristiano Silvei
ra (PT). O primeiro, estipula 
direitos e deveres dos pais 
ou responsáveis por alunos 

e 938/15, ambos de autoria 
do deputado Sargento Rodri
gues (PDT), preveem o contro
le sanitário de estabelecimen
tos prisionais e pretendem ga
rantir o tratamento adequado 
dos esgotos urbanos e indus
triais, respectivamente.
Transferência de veículos – 
Também passou em 2º turno 
o PL 2.514/15, o qual define 
que o Detran-MG e os tabelio
natos de notas implementa
rão, em conjunto, um sistema 
eletrônico de comunicação de 
transferência de propriedade 
de veículos. O deputado Ar
len Santiago (PTB) é o autor 
da matéria.

Outros projetos avali
zados, de forma definitiva, 

Na Reunião Extraordinária de 
Plenário realizada na manhã 
de ontem, foram aprovadas 
em 2º turno mais de 30 pro
posições, entre as quais o PL 
2.966/15, do deputado Thia
go Cota (PMDB), que assegu
ra às mães o direito de ama
mentar em estabelecimentos 
de uso coletivo. 

O projeto determina que 
atitudes como proibir o alei
tamento materno ou criar 
situação de constrangimen
to para a mãe poderão ser 
punidas com multa de 300 
Unidades Fiscais do Estado 
de Minas Gerais (Ufemgs), o 
equivalente a R$ 903. 

Outras proposições apro
vadas em 2º turno estão re
lacionadas à área de saúde. 
O PL 3.022/15, do deputado 
Antônio Jorge (PSB), obri
ga as indústrias de medica
mentos, órteses, próteses, 
equipamentos e implantes a 
declararem relações com pro
fissionais de saúde que confi
gurem potenciais conflitos de 
interesse; o PL 367/15, do de
putado Doutor Wilson Batista 
(PSD), assegura, por meio do 
SUS, a realização, em até 30 
dias, dos exames destinados 
à comprovação de câncer; e 
o PL 2.919/15, do deputado 
Léo Portela (PRB), estabelece 
diretrizes para a atuação do 
Estado na prevenção e no tra
tamento de danos causados à 
mulher pelo uso de álcool e 
outras drogas.

Por sua vez, os PLs 878/15  

PLENÁRIO
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Comissão quer apurar denúncias de  
perseguição a funcionários da Prominas 

PLENÁRIO

ORADORES

Decreto I
O deputado João Leite  (PSDB) 
criticou o governador e seu 
partido, que, segundo ele, 
não souberam administrar 
as finanças públicas, nem no 
nível estadual nem no fede
ral. O parlamentar lembrou 
que o mesmo partido que 
agora pede a decretação de 
calamidade financeira era 
crítico em relação ao choque 

de gestão feito nas adminis
trações anteriores, política 
que, no seu entender, possi
bilitou inúmeras realizações, 
apesar da falta de colabora
ção do governo federal. “O 
PT isolou Minas Gerais”, acu
sou. Agora, de acordo com 
João Leite, o povo mineiro 
vê a decadência da infraes
trutura do Estado. Ele citou 
como exemplos a paralisa

ção das obras de duplicação 
da BR-381. “A herança petis
ta é dura, e os estados estão 
sofrendo”, emendou. Diante 
das dificuldades financeiras, 
o deputado também criti
cou a previsão de gastos de   
R$ 97 milhões com propa
ganda no Orçamento em 
2017. “O governo arrecadou 
mais, mas gastou mais ainda 
e mal”, afirmou.

Decreto II
Ainda sobre o decreto de ca
lamidade financeira, o depu
tado Carlos Pimenta (PDT) 
criticou o regime de urgên
cia que limita o tempo de 
discussão da medida entre 
os parlamentares. “Ao apro
vá-la, Minas vai dar ao País 
um atestado de incompetên
cia em gerir seus recursos 
e, assim, afastar novos in

vestimentos”, lamentou. Se - 
gundo ele, quando Fernan
do Pimentel assumiu, quei
xou-se de uma “herança 
maldita”, mas usou de artifí
cios para aumentar a arreca
dação, como a utilização de 
depósitos judiciais, a venda 
da folha de pagamento dos 
servidores e a participação 
do Estado na repatriação de 
recursos do exterior. “Agora 

acabaram os milagres. Que
ria mais explicações sobre 
o que vai ser feito, mas te
remos que votar tudo em 48 
horas”, completou. O par
lamentar ainda destacou a 
aprovação pelo Plenário de 
dois projetos de sua autoria 
que declararam como pa
trimônio cultural a Festa do 
Biscoito de Japonvar e a Ves
perata de Diamantina.

Crise
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) rebateu as críticas ao 
governador, argumentando 
que a atual situação financei
ra do Estado é fruto da crise 
econômica internacional e 
da crise política interna, que 
inclusive teriam impedido a 
presidente Dilma de tomar 
as medidas necessárias para 
tentar reverter a trajetória 

de queda nos indicadores do 
País. Na avaliação do parla
mentar, o único erro de Pi
mentel foi não ter tomado 
essa decisão antes. Ele tam
bém afirmou que a maioria 
dos mineiros já se arrepen
dem pelas manifestações 
contra a  expresidente Dil
ma. “Eles protestaram, vie
ram as consequências e 
agora se manifestam contra 

elas”, apontou. Por fim, Sil
veira lembrou a aprovação 
de projeto de sua autoria que 
prevê a melhoria do acompa
nhamento escolar pelos pais 
com a ajuda da internet. Em 
aparte, Gustavo Valadares 
(PSDB) propôs que assim que 
for quitado o 13º do salário 
dos servidores do Executivo 
seja revogado o decreto de 
calamidade financeira.

Nova audiência será realizada para que as denúncias sejam analisadas

Pollyanna Maliniak 

O presidente da Comissão 
de Assuntos Municipais e Re
gionalização, deputado Fred 
Costa (PEN), anunciou que 
pretende convocar membros 
da Companhia de Desenvolvi
mento do Estado (Codemig), 
para que deem explicações 
sobre denúncias de assédio 
moral que estariam sendo 
praticadas contra servidores 
da extinta Companhia Mineira 
de Promoções (Prominas). A 
cobrança foi feita em audiên
cia pública realizada ontem.

De acordo com o parla
mentar, foi pactuado na As
sembleia, quando da aprova
ção dos projetos da reforma 

administrativa do Estado, que 
os servidores seriam incorpo
rados à Codemig sem perda 
de direitos.

O Estado, entretanto, não 
estaria cumprindo o acordo, 
que foi legitimado por meio 
da Lei 22.287, de 2016, a qual 
extingue a Prominas. “Fui 
procurado por servidores que 
estariam sendo coagidos a as
sinar um termo de demissão 
voluntária até o dia 15 deste 
mês”, alertou.

Para o deputado Fred 
Costa, a Prominas, se fosse 
bem administrada, não preci
saria ter sido extinta. Na sua 
avaliação, os trabalhadores 

da empresa são vítimas da in
competência e da irresponsa
bilidade dos seus gestores.

Em razão da ausência de 

representantes do governo, 
Fred Costa anunciou que vai 
fazer convocação para uma 
nova audiência.
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Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 26/16

Do governador. Indica Ângelo Filomeno Palhares Leite para compor a Câ
mara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão 
em turno único

Indicação 27/16
Do governador. Indica Elton Dias Xavier para compor a Câmara de Educação 
Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 28/16
Do governador. Indica Maria Elizabeth de Gouvea para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 29/16
Do governador. Indica Tânia Marta Maia Fialho para compor a Câmara de Edu
cação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 30/16
Do governador. Indica Walter Coelho de Moraes para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 31/16
Do governador. Indica Eduardo Soares de Oliveira para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 32/16
Do governador. Indica Helvio de Avelar Teixeira para compor a Câmara de 
Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno 
único

Indicação 33/16
Do governador. Indica José Ricardo Cezar de Almeira para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 34/16
Do governador. Indica Maria das Graças de Oliveira para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 35/16
Do governador. Indica Patterson Patricio de Souza para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

Indicação 36/16
Do governador. Indica Simão Pedro Pinto Marinho para compor a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

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 838/15
Do deputado Inácio Franco. Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado das 
despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços telefônicos de 
atendimento a emergências. Votação em 2º turno

PL 3.467/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviário 
ao município de União de Minas. Votação em 2º turno

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

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao consu
midor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários. Vota
ção em 1º turno

PL 3.163/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Executivo a doar trecho rodoviário 
ao município de Abadia dos Dourados. Votação em 1º turno

PEC 41/15
Do deputado Isauro Calais e outros. Torna a música Oh, Minas Gerais! o 
hino oficial do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.819/16
Do governador. Dispõe sobre a revisão do PPAG 2016-2019 para o exercício 

2017. Discussão em turno único
PL 3.820/16

Do governador. Dispõe sobre o Orçamento do Estado para 2017. Discussão 
em turno único

PL 3.845/16
Do governador. Fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Estado no período de 2017 a 2019. Discussão em 2º turno

PRE 40/16
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Reconhece o es
tado de calamidade pública de ordem financeira no Estado, nos termos do 
Decreto 47.101, de 2016. Discussão em turno único

PLC 51/16
Da Defensoria Pública. Altera a Lei Orgânica estadual do órgão (Lei Comple
mentar 65, de 2003). Discussão em 2º turno

PLC 61/16
Do governador e da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre o processo de ex
tinção do Iplemg. Discussão em 2º turno

PL 780/15
Do deputado Cabo Júlio. Inclui dispositivos a respeito das transgressões 
que afetam a honra pessoal e o decoro da classe no Código de Ética dos 
Militares do Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.193/16
Do governador. Altera o Código de Saúde do Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.601/15
Do deputado Fábio Cherem. Altera a Lei 13.394, de 1999, que institui a 
Comenda da Paz Chico Xavier. Discussão em turno único

PL 120/15
Do deputado Fred Costa. Institui o Programa Boa Visão na Terceira Idade. 
Discussão em 2º turno

PL 735/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre diretrizes para a educação esco
lar indígena no Estado. Discussão em 2º turno

PL 1.678/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Patrocínio. Discussão em 2º turno

PL 1.738/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Autoriza o Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Alegre de Minas. Discussão em 2º turno 

PL 1.916/15
Do Tribunal de Contas. Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Estado 
(Funcontas). Votação em 2º turno

PL 2.194/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
utilização de lâmpadas LED nas edificações da administração pública esta
dual. Discussão em 2º turno

PL 2.669/15
Do deputado Antônio Jorge. Estabelece diretrizes para o atendimento pres
tado pelas comunidades terapêuticas no Estado. Discussão em 2º turno

PL 2.716/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao municí
pio de Monte Sião. Discussão em 2º turno

PL 2.982/15
Do deputado Arlen Santiago. Autoriza o Executivo a doar imóvel ao municí
pio de Santana de Pirapama. Discussão em 2º turno

PL 3.003/15
Do deputado Thiago Cota. Torna obrigatória a implementação de medidas 
com fins educativos para reparar danos causados ao ambiente escolar do 
Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.033/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Executivo a permutar o imóvel que 
especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.846/16
Do governador. Cria o Conselho Estadual da Juventude (Cejuve). Discussão 
em 2º turno

PL 3.863/16
Do governador. Dispõe sobre a alienação e a gestão de terrenos da Code
mig localizados em distritos industriais. Discussão em 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

9h15
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, os impactos da extinção da Ouvidoria Agrária Nacional, vincu
lada ao Incra. Requerimento: deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre oito proposições, entre as quais o PL 
3.794/16 (2º turno), do procurador-geral de Justiça, que fixa o percen
tual, relativo ao ano de 2016, para a revisão anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do Ministério Público do Estado 

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho I) – apreciar o relatório 
final da comissão

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi
ções que dispensam Plenário

• Comissão de Assuntos Municipais (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a retirada do Centro de Artesanato Mineiro do Palácio das 
Artes, na Capital. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re
dação final

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so

bre o PL 641/15 (turno único), do deputado Antonio Carlos Arantes, que 
altera o nome de medalha ambiental, e sobre o PL 665/15 (1º turno), do 
deputado Antonio Carlos Arantes, que dispõe sobre a autorização dos 
órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de melho
rias nas rodovias situadas no Estado 

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa
receres sobre 12 proposições, entre as quais o PLC 11/15 (1º turno), do 
deputado Tadeu Martins Leite, que institui a Região Metropolitana de 
Montes Claros

• Comissão de Transporte (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre 
o PL 3.664/16 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o 
Executivo a doar trechos rodoviários ao município de Divinésia

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

ções da comissão
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III) – apre

ciar o relatório final da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
11h15

• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho III) – apreciar o relatório 
final da comissão

11h20
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – eleição de presidente e vice

11h30
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre a 

proposição
13h50

• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 
11h20

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião das 

11h30
14h15

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) – apreciar o rela
tório final da comissão

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re

dação final
14h45

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III) – mes
ma pauta da reunião das 11 horas

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, os plantões regionalizados da Polícia Civil. Requerimen
to: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 3.419/16 (1º turno), do deputado Rogério Correia, o 
qual altera a lei que institui a política estadual de desenvolvimento rural 
sustentável da agricultura familiar  

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – ouvir a apresentação do relatório 
de informações do SUS. Requerimento: deputado Arlen Santiago

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – proceder à entrega de diploma 

de votos de congratulações com escritora de Mariana pela conquista do 
Troféu Rio 2016 da União Brasileira de Escritores. Requerimento: depu
tado Thiago Cota

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – mesma pauta da reu

nião das 10 horas
17 horas

• Comissão de Educação (Auditório) – proceder à entrega de diploma de 
votos de congratulações com o 83º Grupo de Escoteiros Olave Saint-Clair. 
Requerimento: deputado Wander Borges

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

 0h Plenário (continuação) 
 2h15 Comissão de Direitos Humanos (7/10) – Ações que visem ao 

fortalecimento das políticas para a juventude
 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Medidas socioeducativas
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Memória e Poder – Médico Lucas Vianna Machado
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 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 (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Medidas socioeducativas
 20h Comissões do Trabalho e de Direitos Humanos (11/11) – PLC 

Regulamentação da terceirização
 21h Assembleia Debate – Legalização da maconha 
 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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