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Em ato contra a reforma da Previdência,
ex-ministro defende cobrança de dívidas

Deputados criticam proposta federal
uma reforma da Previdência. 
Ela pediu que os deputados 
federais mineiros posicionem-
-se junto aos trabalhadores e 
protejam os interesses deles. 
“Queremos que todos partici-
pem do encontro de segunda-
-feira. Essa reforma é um ata-
que às aposentadorias de pes-
soas pobres, humildes, que 
dependem desse rendimento 
para sobreviver. Como vão fi-
car os trabalhadores rurais? E 
os aposentados em condições 
especiais?”, questionou.

dos Doutor Jean Freire, Cris-
tiano Silveira e Paulo Guedes, 
todos do PT. Em seus pronun-
ciamentos, eles reforçaram 
que os trabalhadores serão 
penalizados pelas medidas 
contidas na PEC.
Sindicatos – Uma das diversas 
lideranças sindicais presentes 
ao protesto, a presidenta da 
Central Única dos Trabalha-
dores em Minas (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira, ressaltou a 
falta de legitimidade do gover-
no Michel Temer para propor 

de Minas Gerais, além dos de-
putados da ALMG, serão convi-
dados para um evento no Sa-
lão Nobre, na Assembleia, na 
segunda-feira (20), às 9 horas, 
para se posicionarem a res-
peito da reforma. “Aí veremos 
quem é a favor dos trabalhado-
res e quem não é. Usem as re-
des sociais para pressionar seu 
parlamentar a vir”, convocou.

Além de Rogério Correia, 
participaram da mobilização 
as deputadas Marília Campos 
e Geisa Teixeira e os deputa-

O deputado Rogério Correia, 
que coordenou a audiência 
popular, chamou de “maldo-
sa” a intenção do governo fe-
deral de mudar as regras da 
aposentadoria. “Contribuição 
por 49 anos e só se aposentar 
aos 65 é um ataque aos tra-
balhadores. Não tem jeito de 
melhorar o texto da PEC, te-
mos é que tirar de pauta. Um 
governo ilegítimo não tem di-
reito de tirar direitos”, disse.

O parlamentar reforçou 
que os 53 deputados federais 

Guilherme Dardanhan

Manifestantes vindos de diversos pontos da cidade se encontraram na Assembleia Legislativa

Constituição (PEC) 287/2016, 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados, não vai tra-
zer o resultado prometido 
pelo governo federal. “Esta-
mos em meio a uma grave 
crise política e institucional, 
que é, na minha opinião, a 
responsável pela situação 
atual”, declarou.

Geral da Previdência Social. 
Carlos Gabas, que foi mi-

nistro entre março de 2010 e 
janeiro de 2011 e entre janeiro 
e outubro de 2015, disse que 
a grave crise econômica mun-
dial é a principal responsável 
pela queda na arrecadação.

Ele foi enfático ao afirmar 
que a Proposta de Emenda à 

lam uma dívida de R$ 426,07 
 bilhões, quase três vezes o 
atual déficit do setor, estima-
do em R$ 149,7 bilhões no 
ano passado. Na lista de de-
vedores, que tem mais de 500 
nomes, aparecem empresas 
públicas, privadas, fundações, 
governos estaduais e prefei-
turas, que devem ao Regime 

O ex-ministro da Previdência 
Social Carlos Eduardo Gabas 
defendeu ontem uma solu-
ção diferente da proposta 
pelo governo federal para o 
setor, com a cobrança de dí-
vidas, em vez da penalização 
dos contribuintes. “Antes de 
tirarmos direitos dos traba-
lhadores, precisamos pensar 
em cobrar os devedores e em 
reduzir a renúncia fiscal. Na 
crise em que o País está, reti-
rar direitos vai destruir a po-
pulação”, afirmou ele. Gabas 
participou de audiência po-
pular no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, na 
Assembleia Legislativa.

O ato público foi promovi-
do por representantes de en-
tidades contrárias à proposta 
de reforma da Previdência fei-
ta pelo governo federal, após 
intensa movimentação e pro-
testos no Centro da Capital. 
Os manifestantes se reuniram 
em diferentes pontos, como a 
Praça da Estação e a Praça Se-
te, e depois se concentraram 
na ALMG. 

Segundo informações da 
Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional, os devedores 
da Previdência Social acumu-
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Vice-líderes da oposição são anunciados

Escola recebe só até hoje inscrições para
curso sobre Marco Regulatório das OSCs

Anúncio foi feito ontem, durante a Reunião Ordinária de Plenário

As Apaes estão entre as organizações classificadas como OSCs

Willian Dias

Pollyanna Maliniak / Arquivo ALMG

na Reunião de Plenário, uma 
alteração na composição da 
comissão especial criada para 
avaliar a indicação de Rodrigo 
de Melo Teixeira para o cargo 
de presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente 
(Feam). O deputado Hely Tar-
qüínio (PV) foi designado pelo 
Bloco Compromisso com Mi-
nas Gerais, autodenominado 
independente, como membro 
efetivo da comissão, na vaga do 
deputado Inácio Franco (PV). O 
motivo foi a eleição de Inácio 
Franco para a Mesa da Assem-
bleia para o biênio 2017-2018.

Os deputados Gil Pereira (PP), 
Bonifácio Mourão, João Leite, 
Luiz Humberto Carneiro e Tito 
Torres (estes quatro do  PSDB) 
foram anunciados como vice-
-líderes do Bloco Verdade e 
Coerência, que faz oposição 
ao governo de Minas Gerais. 
A indicação dos parlamenta-
res para a função foi lida na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio, na tarde de ontem. O lí-
der do Bloco Verdade e Coe-
rência, anunciado anterior-
mente, é o deputado Gustavo 
Corrêa (DEM).

Também foi comunicada, 

a forma de trabalho no de-
senvolvimento de projetos e 
atividades de execução das 
políticas públicas; e garantir 
que os alunos tenham conhe-
cimentos necessários para 
aplicar corretamente a nova 
legislação nos processos de 
trabalho das parcerias.

Os critérios de aprovação 
são a resolução de todos os 
exercícios (unidades 1 a 6) 
com aproveitamento global 
igual ou superior a 60%. Os 
exercícios são de múltipla 
escolha e podem ser feitos 
em tentativas ilimitadas, sen-
do registrada pelo sistema a 
maior nota obtida.

todo o País, devendo ser regu-
lamentado por decreto elabo-
rado em cada ente federado. 
Ele traz regras e estratégias 
que pretendem imprimir mais 
transparência e sustentabilida-
de às parcerias entre essas or-
ganizações e o poder público, 
além de estimular a participa-
ção do terceiro setor em políti-
cas que o Estado não consegue 
executar com eficiência.
Objetivos – Dividido em seis 
unidades, o curso tem os 
seguintes objetivos específi-
cos: esclarecer a importância 
do MROSC, seus conceitos e 
normas gerais; explicar como 
a nova legislação modificou 

Governo (Segov) e de Desen-
volvimento Social (Sedese) e 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE). Essa é a terceira 
edição do curso. A primeira, 
em setembro de 2016, teve 
633 inscritos, e a segunda, 
em novembro e dezembro, 
cerca de mil.

O público-alvo do curso 
são profissionais das orga-
nizações da sociedade civil 
( OSCs) e servidores públicos. 
As OSCs são organizações 
privadas, sem fins lucrativos, 
que atuam na promoção e na 
defesa de direitos e em ati-
vidades sociais como saúde, 
educação, cultura, assistência 
social e moradia, entre ou-
tras. Sociedades cooperativas 
e organizações religiosas tam-
bém são consideradas OSCs.

Em Minas Gerais, exis-
tem cerca de 14 mil dessas 
organizações registradas no 
Cadastro Geral de Convenen-
tes (Cagec), mas dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apontam 
que haveria 36 mil entidades 
desse tipo no Estado.

O MROSC entrou em vi-
gor no Estado em janeiro do 
ano passado e, desde janeiro 
deste ano, passou a vigorar em 

Encerram-se hoje as inscrições 
para o curso Lei de Fomento 
e Colaboração (Lei Federal 
13.019, de 2014), oferecido 
pela Escola do Legislativo da 
ALMG na modalidade a distân-
cia. O objetivo do curso, com 
carga horária de 20 horas, é 
capacitar os participantes so-
bre a lei, que contém o Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC), 
preparando os alunos para a 
realização de parcerias com o 
poder público. 

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas dire-
tamente no ambiente virtual 
da Escola do Legislativo (ead. 
almg.gov.br). O período de 
rea lização é de 21 de março a 
27 de abril, pela plataforma de 
ensino a distância da ALMG. 
São oferecidas 1,2 mil vagas. 
Os inscritos serão divididos 
em quatro grupos de 300 par-
ticipantes, cada um deles com 
um tutor à disposição. Em ca-
so de dúvida ou dificuldade de 
acesso ao ambiente  virtual, 
o interessado pode entrar 
em contato pelo endereço 
 suporte.ead@almg.gov.br.

A atividade é uma parce-
ria da Escola do Legislativo, 
das Secretarias de Estado de 

PLENÁRIO
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Reforma da Previdência 1
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) criticou a polarização 
do debate sobre a Previ-
dência Social, ao se referir 
às manifestações contra a 
reforma do setor, ocorridas 
ontem em todo o País. O par-
lamentar acredita que o sis-
tema previdenciário brasilei-
ro precisa ser ajustado, mas 
não da maneira como suge-

re o atual governo. Ele ques-
tionou o discurso de que há 
um rombo na Previdência e, 
também, diversas medidas 
previstas na reforma, como a 
paridade nos critérios para a 
aposentadoria de homens e 
mulheres e de trabalhadores 
rurais e urbanos. Segundo o 
deputado Antônio Jorge, as 
receitas da seguridade social 
estão sendo direcionadas 

para o pagamento de juros 
da dívida e para a desone-
ração de cadeias produtivas. 
As mudanças propostas, no 
seu entender, sacrificam as 
classes menos favorecidas. 
Em aparte, Marília Campos 
(PT) pediu apoio para a apre-
sentação de uma moção de 
repúdio dos deputados mi-
neiros à reforma da Previ-
dência.

Reforma da Previdência 3
Em seu discurso, o deputado 
Paulo Guedes (PT) afirmou 
que as manifestações de 
ontem mostraram de modo 
contundente que as pessoas 
foram enganadas pelas elites 
e pelos meios de comunica-
ção no processo que levou ao 
afastamento da presidenta 
Dilma Rousseff. “Não pode-
mos aceitar que o Congresso 

aprove essa aberração”, dis-
se, em referência à reforma 
da Previdência. Ele citou, em 
especial, o quanto a proposta 
prejudicaria os agricultores 
familiares, ao equiparar a 
situação desses trabalhado-
res à da população urbana. 
Tendo em vista que a refor-
ma precisa ser votada na 
Câmara dos Deputados e no 
Senado, Paulo Guedes pediu 

atenção especial às eleições 
parlamentares de 2018. “A 
maioria do Congresso não 
depende de aposentadoria, 
pertence à parte da pirâmi-
de que sempre massacrou a 
classe trabalhadora”, disse. 
Ele encerrou seu discurso 
dizendo que a reforma não 
tira privilégios de poderosos, 
apenas penaliza o lado mais 
fraco, os mais pobres.

Reforma da Previdência 2
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) classificou a proposta de 
reforma da Previdência como 
uma consequência do movi-
mento golpista, segundo ele, 
que resultou no afastamento 
da presidenta Dilma Rousseff. 
Segundo o deputado, o  atual 
governo pensa apenas em 
agradar os setores financistas 
e conservadores da socieda-

de. Nesse sentido, ele lem-
brou a aprovação da PEC 55, 
que impôs um teto para os 
gastos públicos federais – me-
dida que, para Cristiano Sil-
veira, afetará diretamente o 
custeio de serviços essenciais 
nas áreas de saúde e educa-
ção. Em relação à reforma da 
Previdência, ele afirmou que 
a proposta é ruim por com-
pleto e que não merece se-

quer ser negociada. Também 
para o deputado, a conta da 
sonegação de impostos e do 
redirecionamento de verbas 
que deveriam ir para a Pre-
vidência será paga pelos tra-
balhadores. Ele cobrou que 
a sociedade se mobilize con-
tra a proposta e pediu ações 
concretas de parlamentares 
mineiros em Brasília para a 
rejeição da reforma.

Reforma da Previdência 4 
O deputado André Quintão 
(PT) ressaltou que os mani-
festantes cumpriram ontem 
um papel histórico em defesa 
de uma Previdência mais dig-
na. Ele classificou a proposta 
de reforma do setor como ne-
fasta e baseada em argumen-
tos que não procedem. Além 
de concordar com as críticas 
à reforma apresentadas pelos 

colegas, André Quintão sa-
lientou as consequências das 
mudanças sugeridas para os 
idosos e as pessoas com de-
ficiência, grupo assistido pelo 
Benefício de Prestação Con-
tinuada da Lei Orgânica da 
Assistência Social (BPC/Loas), 
uma vez que a reforma prevê 
que o benefício seja desvin-
culado do salário mínimo e 
eleva de 65 para 70 anos a 

idade mínima para que um 
idoso faça jus ao auxílio. Para 
o deputado, a reforma é, ao 
mesmo tempo, contra os tra-
balhadores, os idosos pobres 
e as mulheres. “Quem pode 
deter essa proposta é o povo 
organizado na rua”, concla-
mou. Ele ainda chamou aten-
ção para a reforma trabalhis-
ta planejada pelo governo, 
“um atentado contra a CLT”.

Governo do Estado
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) fez críticas, em seu 
pronunciamento, ao Governo 
do Estado. Ele disse que o 
governador Fernando Pimen-
tel foi denunciado pelo Mi-
nistério Público Federal por 
corrupção. Bonifácio Mourão 
também reclamou da inter-
rupção de obras em hospitais 
regionais e do que apontou 

como desvalorização da Fun-
dação João Pinheiro e falta de 
iniciativa do governador para 
renegociar a dívida do Estado. 
O deputado ainda reprovou a 
possibilidade de venda da Ci-
dade Administrativa e contra-
tação de servidores para car-
gos comissionados. Bonifácio 
Mourão aproveitou a ocasião 
para defender o senador Aé-
cio Neves (PSDB-MG), alvo 

de pedido de investigação da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, dizendo que ele não é 
réu em nenhum processo, ao 
contrário de políticos do PT. 
Sobre as referências a Michel 
Temer nas galerias, feitas por 
manifestantes que o chama-
ram de golpista, o deputado 
afirmou que não foi a banca-
da do seu partido que o ele-
geu, e sim o PT.
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ACONTECE HOJE
13h30 

• Fórum técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das Ju-
ventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Indicação do Presidente da Feam (Plenarinho I) – fazer a 

arguição pública do indicado

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Prosseguimento da discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 
64 da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a per-
mutar o imóvel que especifica. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

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

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Parlamento Brasil
 1h Panorama – Plus size
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Município e a política de mobilidade urbana, com 

Eduardo Fernandes Silva
 3h15 Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 9: O fim 

da monarquia e o projeto de nação republicana
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – ativista política Renné France de Carvalho
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Participação dos pais na vida escolar dos 

filhos
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (7/11) – Consequências do 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana
 12h Assembleia Debate (reprise) – A mulher e o direito ao corpo

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 9: O fim 

da monarquia e o projeto de nação republicana
 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: 

Memória e Poder – ativista política Renné France de Carvalho
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Participação dos pais na vida escolar dos filhos
	 20h	 #Confirma
 20h30 Propaganda partidária
 20h35 Palestra – Conceitos de Estado, governo e políticas públicas, com 

Paula Gabriel Mendes
 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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