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Dados apresentados pelo governo indicam 
melhora no resultado fiscal do Estado 

Oposição questiona viagens pelo interior
4.450/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que institui 
o Sistema Estadual de Cul-
tura. Com isso, a proposição 
está pronta para ir a Plenário, 
em 1º turno.

À tarde, a FFo, amplia-
da com membros de outras 
comissões, deu parecer fa-
vorável ao PL 4.720/17, do 
governador, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
em favor do Tribunal de Justi-
ça, até o valor de r$ 31,7 mi-
lhões. A matéria já pode ir a 
Plenário, em turno único.

dades. Isso não é despesa, é 
gestão eficiente”.

o deputado Ulysses Go-
mes (PT) afirmou que o atual 
governo assumiu com déficit 
alto e vem conseguindo dar 
uma resposta à sociedade.

o presidente da comis-
são, deputado Tiago Ulisses 
(Pv), considerou os números 
do 2º quadrimestre positivos, 
em especial pela queda nas 
despesas com pessoal. 
Projetos – Na mesma reu-
nião, a FFo deu parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 

De acordo com o deputa-
do Tito Torres (PSDb), a dívida 
do Estado com os municípios 
seria de quase r$ 3 bilhões.

Em defesa do gover-
no, o líder do bloco minas 
melhor, deputado André 
Quintão (PT), disse que os 
compromissos com o servi-
dor vêm sendo cumpridos, 
apesar das dificuldades fi-
nanceiras. Também  rebateu 
a acusação de aumento de 
viagens: “Estamos percor-
rendo as cidades para ouvir 
a população e definir priori-

Deputados da oposição ques-
tionaram os números apre-
sentados e fizeram críticas 
ao governo. o líder do bloco 
verdade e Coerência, depu-
tado Gustavo Correia (DEm), 
disse que há aumento nas 
despesas com propaganda e 
viagens pelo interior. 

o deputado Gustavo va-
ladares (PSDb) quis saber 
sobre o reajuste do piso dos 
professores e as medidas que 
estão sendo tomadas para 
viabilizar o acerto de contas 
com a União. 

Luiz Santana

Situação do Estado foi apresentada e discutida em reunião da Comissão de Fiscalização Financeira

que resulta em redução nos 
gastos com pessoal. o gestor 
afirmou que não tem conhe-
cimento sobre projeto de lei 
para reajustar o piso salarial 
dos profissionais da educa-
ção. Segundo ele, o objetivo 
do governo é consolidar a 
austeridade fiscal para cum-
prir acordo relativo à rene-
gociação da dívida do Estado 
com a União.

ricardo martins, disse que 
o governo tem feito todo o 
esforço para reduzir gastos e 
que os números apontam pa-
ra uma expectativa de melho-
ra no terceiro quadrimestre e 
também em 2018.

Em resposta a questio-
namentos dos deputados, 
ele afirmou que as nome-
ações de novos servidores 
têm trajetória de queda, o 

lhões, que representam 69% 
do previsto no orçamento 
de 2017. A despesa fiscal foi 
de r$ 55,2 bilhões, 58% do 
previsto para o ano. A dívida 
consolidada líquida caiu de 
r$ 203 bilhões, no terceiro 
quadrimestre de 2016, para 
r$ 176 bilhões, neste ano.

o subsecretário de Esta-
do de Planejamento, orça-
mento e Qualidade do Gasto, 

A superintendente central de 
Contadoria Geral da Secre-
taria de Estado de Fazenda, 
maria da Conceição rezen-
de, apresentou na manhã de 
ontem aos deputados da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e orçamentária (FFo) 
o resultado fiscal do segun-
do quadrimestre, que apon-
ta um superávit de r$ 2,08  
bilhões. A reunião teve o ob-
jetivo de cumprir o que de-
termina a Lei de responsa-
bilidade Fiscal (LrF) no que 
se refere à demonstração e 
à avaliação do cumprimento 
das metas fiscais estabeleci-
das pelo Estado.

A gestora apresentou ou-
tros números que indicam a 
recuperação das finanças es-
taduais. No período em aná-
lise, as despesas com pessoal 
representaram 48,38% da re-
ceita Corrente Líquida do Esta-
do (rCL). Com isso, elas volta-
ram a se enquadrar no limite 
da LrF, que é de 49% da rCL. 
No quadrimestre anterior, o 
Poder Executivo havia ultra-
passado esse limite.

A receita orçamentária 
até agosto é de r$ 57,3 bi-
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Incentivo à leitura é desafio diante dos
índices de analfabetismo funcional

PL autoriza Estado a renegociar dívida
Tribunal de Justiça de minas 
Gerais (TJmG), que trata da 
acumulação e da extinção de 
serventias em três comarcas 
mineiras. 

o PL 4.276/17, de autoria 
do deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT), trata da proi-
bição de recolhimento de veí-
culo após a identificação de 
não pagamento do IPvA.

Outros projetos – A CCJ ana-
lisou ontem dezenas de ou-
tros projetos. Entre eles, 
está o PL 3.062/15, do depu-
tado Cristiano Silveira (PT),  
que institui como área de pro-
teção permanente os ecossis-
temas das turfeiras na Serra 
do Espinhaço. Também rece-
beu parecer pela constitucio-
nalidade o PL 4.543/17, do 

dívidas do Estado.
o relator, deputado Leo-

nídio bouças (PmDb), que 
preside a comissão, concluiu 
pela constitucionalidade da 
matéria em sua forma ori-
ginal. o projeto, que trami-
ta em regime de urgência, 
segue para a Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
 orçamentária.

o Projeto de Lei (PL) 4.705/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, recebeu ontem pare-
cer pela constitucionalidade, 
em reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). A 
proposição autoriza o Poder 
Executivo a celebrar termos 
aditivos a contratos firmados 
com a União, buscando espa-
ço para a renegociação das 

Guilherme bergamini

Assembleia Legislativa abriu ontem a etapa final do Fórum Técnico Semeando Letras

sociedade conseguir reverter 
os efeitos da Emenda Consti-
tucional 95, que congela os 
gastos públicos federais.

o secretário de Estado 
de Cultura, Ângelo oswaldo, 
ressaltou a importância dos 
encontros regionais.

o presidente da Comissão 
de Cultura, deputado bosco 
(Avante), que coordenou os 
trabalhos pela manhã, enal-
teceu a participação da socie-
dade no fórum técnico. “os li-
vros são um instrumento fun-
damental para a formação das 
crianças e dos jovens e para 
sua preparação para o futuro”, 
salientou.

A etapa final do fórum 
técnico continua hoje (23), 
com os grupos de trabalho, e 
amanhã (24), com a plenária 
final.

de, a biblioteca é a primeira a 
ser fechada”, disse.

A professora Ana Elisa 
ribeiro, do Centro Federal de 
Educação Tecnológica (Cefet), 
lembrou que o livro é um dos 
produtos com menores mar-
gens de lucro, sendo funda-
mentais investimentos públi-
cos para garantir a manuten-
ção de livrarias e bibliotecas.

o coordenador-geral do 
Plano Estadual do Livro, Lu-
cas ribeiro, apresentou um 
balanço das discussões rea-
lizadas até agora no fórum 
técnico, que envolveram sete 
encontros regionais e uma 
consulta pública. 

Na abertura dos traba-
lhos, a secretária de Estado 
de Educação, macaé Evaris-
to, ponderou que o plano 
somente sairá do papel se a 

do mundo”, destacou a dou-
tora em Letras e especialista 
em Educação Infantil maria 
Antonieta Cunha, nos deba-
tes da tarde, que tiveram a 
coordenação do deputado 
Elismar Prado (PDT). os te-
mas discutidos foram “Livro 
e leitor: mediação de leitura” 
e “Cadeia produtiva e criativa 
do livro”.
Bibliotecas – o primeiro pai-
nel, realizado pela manhã, 
discutiu a democratização do 
acesso ao livro. Nele, a coorde-
nadora da rede de bibliotecas 
Públicas da Fundação muni-
cipal de Cultura de  belo Hori-
zonte, Fabíola Farias, enfatizou 
a presença, entre as metas do 
Plano Estadual do Livro, de 
uma sobre o fortalecimento 
das bibliotecas. “Quando um 
município passa por dificulda-

Um quarto da população bra-
sileira, ou seja, mais de 50 mi-
lhões de pessoas, é formado 
por analfabetos funcionais, 
e três quartos dos jovens do 
País, um contingente de 78 
milhões de habitantes, não 
vão concluir o ensino médio. 
É nesse cenário difícil que se 
busca a aprovação do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura 
(PNLL), que teve seus deba-
tes iniciados em 2006.

As informações são de Jo-
sé Castilho marques Neto, se-
cretário executivo do PNLL de 
2006 a 2011 e de 2013 a 2017. 
Ele participou dos paineis da 
tarde de ontem do Fórum Téc-
nico Semeando Letras – Plano 
Estadual do Livro, Leitura, 
Literatura e bibliotecas, reali-
zado pela ALmG em parceria 
com as Secretarias de Estado 
de Cultura e de Educação.

No evento, são avaliadas 
propostas do governo de mi-
nas e contribuições da socie-
dade para a elaboração do 
Plano Estadual do Livro, em 
conformidade com o Plano 
Nacional. A proposta elabo-
rada no âmbito federal tem 
como principal objetivo unir 
sociedade e poder público na 
busca da formação de novos 
leitores. “Um dos graves pro-
blemas que temos que en-
frentar é esse do brasil que lê, 
mas não entende o que está 
lendo”, afirmou José Castilho.

“A palavra ajuda a cons-
truir a imagem que se tem 

CULTURA
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Atenção integral à saúde é fundamental
para a prevenção do câncer de próstata

Fiscalização de barragens tem parecer
Consumidor – A Comissão 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte reuniu-se 
ontem para votar requeri-
mentos. Entre outros pontos, 
os parlamentares aprovaram 
audiência sobre a portaria 
federal que autorizou o re-
torno dos voos de grande 
porte ao Aeroporto da Pam-
pulha. o requerimento é dos 
deputados João Leite (PSDb), 
Sargento rodrigues (PDT) e 
Duarte bechir (PSD).

o PL 3.676/16 segue pa-
ra a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

A Comissão de Adminis-
tração também deu parecer 
favorável, em 2º turno, ao PL 
3.284/16, do deputado Cabo 
Júlio (PmDb), que regula-
menta a atuação de policiais 
civis aposentados como exa-
minadores em processos de 
habilitação de condutores de 
veículos. A matéria está pron-
ta para Plenário.

o projeto é de autoria da 
Comissão Extraordinária das 
barragens, criada pela ALmG 
em novembro de 2015, logo 
após o rompimento da barra-
gem do Fundão, em mariana. 

Entre outros itens, o 
substitutivo nº 2 incluiu no 
texto a obrigatoriedade de 
se avaliarem as condições 
sociais e econômicas das 
mulheres no estudo de im-
pacto ambiental (EIA) das 
barragens.

o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que trata do licenciamento 
ambiental e da fiscalização de 
barragens no Estado, recebeu 
ontem parecer favorável da 
Comissão de Administração 
Pública. o relator e presiden-
te da comissão, deputado 
João magalhães (PmDb), re-
comendou a aprovação, em 
1º turno, na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

Clarissa barçante

Debate sobre a saúde masculina na Comissão de Saúde fez parte da campanha Novembro Azul

son batista (PSD) salientou a 
importância de desfazer os mi-
tos sobre o câncer de próstata.
Atendimento – o presidente 
da Comissão de Saúde, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
disse que oferecer um aten-
dimento adequado à popula-
ção é tão importante quanto 
conscientizá-la. “Nosso siste-
ma de saúde hoje desestimu-
la as pessoas a procurá-lo”, 
declarou. 

o deputado Geraldo Pi-
menta (PCdob) disse que as 
decisões que o governo fede-
ral tomou em 2017 serão pre-
judiciais para a saúde, espe-
cialmente o congelamento de 
gastos públicos por 20 anos.

nas equipes de saúde, em 
consonância com a Política 
Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Homem.

“A prioridade é garantir 
que o homem entre no serviço 
de saúde pela atenção básica, 
e não quando sua saúde já es-
tá deteriorada”, disse. Ela res-
saltou que os homens estão 
menos habituados a procurar 
atendimentos médicos peri-
ódicos, por isso é necessário 
atrair esse público e favore-
cer seu acesso à rede pública. 
Uma das possibilidades apre-
sentadas por ela é a ampliação 
dos horários de atendimento 
dos postos de saúde.

o deputado Doutor Wil-

liar ou hábitos relacionados à 
doença, façam os exames ro-
tineiramente. Cerca de 60% 
das mortes por câncer em 
homens decorrem de tumo-
res na próstata. 

Ingestão de gordura em 
excesso e tabagismo estão 
entre os hábitos que elevam 
a probabilidade de os homens 
desenvolverem a doença, de 
acordo com otto Chaves. o 
consumo de frutas, saladas e 
legumes, especialmente to-
mate, reduz o risco.

A representante da Se-
cretaria de Estado de Saúde, 
mayla magalhães Sousa, ex-
plicou a importância de se 
enfatizarem ações rotineiras 

médicos e parlamentares que 
participaram de audiência pú-
blica da Comissão de Saúde, 
ontem, destacaram a impor-
tância da atenção integral à 
saúde do homem. A reunião 
integrou a campanha Novem-
bro Azul, de prevenção do 
câncer de próstata.

os especialistas afirma-
ram que o cuidado geral com 
a saúde e a conscientização 
dos pacientes são mais efica-
zes para prevenir o câncer de 
próstata do que o diagnóstico 
periódico. César miranda dos 
Santos, que representou o 
Sindicato dos médicos, disse 
que é preciso evitar o ciclo 
de exames desnecessários e 
focar na conversa com o pa-
ciente para identificar seus 
hábitos nocivos e orientá-lo a 
mudar certas rotinas.

o urologista otto Hen-
rique Chaves disse que a 
maioria dos homens, com o 
envelhecimento, vai apre-
sentar um quadro da doença, 
mas pode nunca ter sintomas 
ou complicações. Por isso, 
não seria recomendado, de 
acordo com ele, o chamado 
“rastreamento”, ou seja, o 
exame periódico em todos os 
homens. 

Por outro lado, o uro-
logista orienta que pessoas 
com mais propensão a desen-
volver a enfermidade, como 
aqueles com histórico fami-
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Estudantes denunciam irregularidades
em curso da Uemg em Diamantina

Universidade rebate críticas dos alunos
diante das denúncias dos es-
tudantes, o que mais lhe cau-
sou estranhamento foi a atitu-
de do ministério Público, que, 
segundo ele, em vez de apurar 
o caso, exigiu que os estudan-
tes desocupassem a universi-
dade. “Aplicou-se uma ‘ordem 
de despejo’ da ocupação estu-
dantil sem olhar o problema”, 
criticou.

o deputado Dirceu ri-
beiro (PHS) defendeu uma 
conciliação entre alunos e  
universidade.

de um concurso realizado 
em 2014, o número de pro-
fessores efetivos da Uemg, 
consideradas todas as suas 
unidades, passou de 8% pa-
ra cerca de 38% do total de 
docentes. Segundo ele, há 
a expectativa de realização 
de um novo concurso, ainda 
sem data definida, que de-
verá elevar esse percen tual 
para 90%.
Estranhamento – o deputa-
do rogério Correia (PT), que 
solicitou a reunião, disse que, 

avaliação feita pelo Conselho 
Estadual de Educação.

Sobre o encaminhamento 
dado ao relatório que apon-
tou irregularidades, o chefe 
de gabinete da reitoria, Edu-
ardo Andrade Santa Cecília, 
disse que recebeu nesta se-
mana o resultado das últimas 
investigações realizadas pela 
unidade de ensino. A partir de 
agora, serão avaliadas as me-
didas a serem tomadas.

o chefe de gabinete tam-
bém lembrou que, em vir tude 

A vice-diretora da Uemg em 
Diamantina, Silvana regina 
Paslauski, rebateu as críticas 
feitas pelos alunos, afirman-
do que sempre foi respeitado 
o ponto de vista deles, no que 
se refere à ocupação. Com re-
lação às denúncias, ela disse 
que muitas das situações já 
foram apuradas.

Paslauski também defen-
deu a qualidade do curso de 
Direito em Diamantina, men-
cionando que ele teve 80% 
de aproveitamento em uma 

ricardo barbosa

Comissão de Direitos Humanos ouviu denúncias dos alunos e a posição da direção da Uemg

bém apontou a necessidade 
de ajustes no curso.

Segundo Portas, foi pro-
duzido um relatório, entregue 
ao reitor da universidade em 
fevereiro de 2017, que su-
geria a instauração de uma 
comissão de sindicância com 
o intuito de verificar as irre-
gularidades, o que, segundo 
ele, não foi feito. A direção 
da Uemg levou o processo ao 
ministério Público, sob a ale-
gação de perseguição à insti-
tuição. A documentação so-
bre o caso foi entregue à Con-
troladoria Geral do Estado, 
para análise e deliberação.

à Uemg de Diamantina, em 
outubro de 2016, para inves-
tigar denúncias de irregula-
ridades. Foram constatadas 
situações que precisavam ser 
ajustadas, segundo ele.

Portas também men-
cionou um parecer emitido 
pela ordem dos Advogados 
do brasil (oAb), por ocasião 
do processo de renovação 
do credenciamento do curso 
de Direito, que concluiu, em 
agosto de 2016, pelo indefe-
rimento do mesmo. De forma 
semelhante, um relatório do 
Conselho Estadual de Educa-
ção, de maio de 2017, tam-

Central dos Estudantes (DCE), 
contou que, dos seis casos de 
assédio de que se tem conhe-
cimento, apenas dois foram 
levados à direção, que nunca 
teria se posicionado.

os alunos ocuparam o 
campus da universidade no 
período de 27 de setembro a 
2 de outubro para exigir a so-
lução dos problemas. o movi-
mento foi paralisado após de-
cisão judicial que determinou 
a desocupação do local.
Relatório – o subsecretário 
de Estado de Ensino Supe-
rior, márcio rosa Portas, re-
latou que foi feita uma visita 

Assédio sexual, inadequação 
de professores às matérias 
lecionadas e falta de diálo-
go. Essas foram algumas das 
denúncias apresentadas por 
estudantes do curso de Direi-
to da Universidade do Estado 
de minas Gerais (Uemg) em 
Diamantina. Eles participa-
ram ontem de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos.

Um dos problemas rela-
tados pelo presidente da Di-
retoria Acadêmica, Dagnon 
rodrigues batista, refere-se 
ao processo seletivo simplifi-
cado adotado na universida-
de, que teria afetado a qua-
lidade de ensino do curso. A 
inadequação de professores 
às matérias por eles lecio-
nadas seria uma das conse-
quências desse processo.

Nesse contexto, ele exem-
plificou que um mesmo pro-
fessor leciona matérias de 
Direito Civil, Direito Constitu-
cional e Direito do Trabalho. 
outro exemplo mencionado 
por batista foi o de um pro-
fessor da área de música que 
dava aulas de Direito.

No que diz respeito às 
denúncias de assédio sexual, 
batista disse que a direção da 
Uemg teria pedido às alunas 
vítimas do assédio para as-
sinarem um termo de sigilo, 
a fim de não comunicarem 
o caso a ninguém. Sabrina 
Canuto, membro do Diretório 



23 de novembro de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 5

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de marcílio maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do ImA. votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de rodrigo de melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de ronan moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria mineira. votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figuei-
ró oliveira para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno 
único

ORADORES

Prestação de contas 1
o deputado Gustavo Corrêa 
(DEm) criticou os números e 
argumentos apresentados por 
técnicos da Secretaria de Esta-
do de Fazenda durante audi-
ência de prestação de contas 
do segundo quadrimestre, 
realizada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e or-
çamentária. “os técnicos da 

Fazenda tiveram a coragem 
de dizer que o governo do 
Estado tem tomado medidas 
austeras e buscado diminuir a 
máquina pública. Como? Com 
quase 30 secretarias?”, ironi-
zou. Segundo o parlamentar, 
o objetivo do governo, ao criar 
essas pastas, seria o de alo-
car companheiros de partido. 
“Falta dinheiro para repassar 

aos municípios, que estão sem 
transporte escolar, sem saúde 
e sem segurança, e o governo 
está preocupado apenas em 
garantir a sua reeleição, com 
anúncios em horário nobre”, 
disse. Gustavo Corrêa lembrou 
o déficit de r$ 8,18 bilhões 
previsto para o orçamento de 
2018, acusando o governo de 
acumular dívidas.

Pacto federativo 1
o deputado Paulo Guedes 
(PT) criticou o PSDb, afir-
mando que os senadores 
Aécio Neves e Antonio Anas-
tasia, quando governadores, 
defendiam o pacto federati-
vo como forma de distribuir 
riqueza para os estados e, 
depois que se aliaram ao 
governo de michel Temer, 
esqueceram a proposta. o 

parlamentar ainda acusou 
o PSDb de apoiar políticas 
do governo Temer contra os 
trabalhadores. Paulo Gue-
des lamentou o fim ou a re-
dução de programas sociais 
dos governos Lula e Dilma, 
como o minha Casa minha 
vida, o bolsa-Família, o 
Ciên cias sem Fronteiras e 
o Luz para Todos. Também 
criticou o que ele considera 

como entrega das riquezas 
nacionais para o capital es-
trangeiro e o congelamento 
por 20 anos dos investimen-
tos em saúde e educação. 
Em apartes, os deputados 
Gustavo Corrêa (DEm) e 
João vítor Xavier (PSDb) 
defenderam Anastasia, lem-
brando que ele é o relator, 
no Senado, da proposta so-
bre o pacto federativo.

Pacto federativo 2
o deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDb) rebateu as críti-
cas de Paulo Guedes (PT) a 
Aécio Neves e Antonio Anas-
tasia, afirmando que os dois 
sempre defenderam o pacto 
federativo. o parlamentar 
criticou os governos Lula e 
Dilma e foi aparteado pelo 
colega João Leite (PSDb), 
que também criticou o PT, 

afirmando que os ex-presi-
dentes abandonaram mi-
nas e deixaram de repassar 
dinheiro ao Estado, mas 
financiaram projetos em 
outros países. retomando 
a palavra, bonifácio mou-
rão disse que os deputados 
oposicionistas vão votar fa-
voravelmente ao orçamento 
para 2018, proposto pelo 
governo do Estado, “porque 

senão o governo vai querer 
pôr a culpa na oposição por 
não ter feito as obras de 
que o Estado precisa”. Ele 
também se disse favorável 
ao projeto do governo com 
pedido de autorização para 
fazer a negociação da dívida, 
porque, em 30 anos, nunca 
teve conhecimento de uma 
situação tão desfavorável 
para minas Gerais.

Prestação de contas 2
o deputado André Quintão 
(PT) destacou a importância 
da prestação de contas na 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e orçamentária 
por técnicos do governo. A 
audiência, segundo ele, ex-
plicitou “o enfrentamento 
da crise fiscal crônica her-
dada do governo anterior, 
num momento de recessão 

do País e de desgoverno 
Temer”. Quintão lembrou 
que, ao assumir, o gover-
nador Fernando Pimentel 
encontrou um déficit de 
mais de r$ 8 bilhões e tem 
feito um esforço para quitar 
as despesas obrigatórias e 
garantir investimentos em 
saúde, educação e seguran-
ça pública, entre outros se-
tores. Segundo o deputado, 

o acerto de contas com os 
estados prejudicados pela 
Lei Kandir é uma questão de 
justiça, já que, pelos efeitos 
dessa norma, minas Gerais 
teria acumulado perdas de 
r$ 135 bilhões. Subtraindo 
a dívida com a União, de 
r$ 88 bilhões, ainda resta-
riam ao Estado, como cré-
dito, r$ 47 bilhões, disse o 
 parlamentar.
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ACOntECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna Araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

Das 9 às 19 horas 
• Fórum Técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-

tura e bibliotecas (Escola do Legislativo)
9h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) – 
discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.312/16 (1º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que institui a Política Estadual dos Atingidos por barragens

10 horas
• Comissão de Assuntos municipais e regionalização (Auditório SE) – de-

bater, com a presença de convidados, medidas compensatórias aplica-
das à Coca-Cola pela instalação de fábrica em Itabirito. requerimento: 
deputado Fred Costa

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

• Comissão de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-
rinho Iv) – discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas 
ao Plenário, entre as quais o PL 787/15 (1º turno), do deputado Paulo 
Guedes, que transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana em 
parque estadual

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
447/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que assegura 5% de va-
gas para mulheres na construção civil, em editais públicos

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 

– mesma pauta da reunião das 9h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
19 horas

• reunião Especial (Plenário) – homenagem a Sete Lagoas. requerimento: 
deputado Douglas melo

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de maria do Carmo me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. votação em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do bNDES. votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-

tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da Pm excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

 0h Plenário (continuação) 
 0h35 Compactos de Comissões
 1h Panorama – Novembro Azul / Câncer de próstata
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (21/8) – Debate o acirramento 

e o aumento dos crimes raciais e de intolerância contra a 
população negra, principalmente em Belo Horizonte e região 
metropolitana 

 5h10 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 
Roberto J. Cury

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político João Pedro Gustin  
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Bullying na escola
 9h Compactos de Comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões

 12h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin
 19h Assembleia Notícia / Reunião Especial (ao vivo) – 

Comemoração dos 150 anos de Sete Lagoas
 20h30 Propaganda política 
 21h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira
 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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