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ORADORES

Arêdes
a alteração dos limites da 
Estação Ecológica de arêdes, 
incluída no texto do Projeto 
de Lei (PL) 3.677/16, foi criti-
cada pelo deputado Antônio 
Jorge (PPs). Ele lembrou que 
o PL foi amplamente discuti-
do e era consensual, por des-
tinar taxas para a fiscalização 
de barragens. Mas, ao final, 
o texto reduziu a área de 

arêdes, em itabirito (região 
Central). “a forma é legal, 
mas não tão legítima porque 
o conteúdo não foi discuti-
do”, salientou. o projeto se 
tornou a Lei 22.796, de 2017. 
antônio Jorge se desculpou 
pelo erro, dizendo-se “ludi-
briado”, e anunciou um novo 
projeto revogando o artigo 
da lei que trata de arêdes. 
a proposta deve ter autoria 

coletiva. Em apartes, a de-
putada Marília Campos e os 
deputados andré Quintão e 
Doutor Jean freire, todos do 
Pt, se desculparam pelo voto 
e manifestaram apoio ao 
novo projeto de lei. antônio 
Jorge fez, também, um apelo 
para que o Poder Executivo 
regulamente o auxílio-ali-
mentação para todos os seus 
servidores.

Obras
o deputado João Leite (PsDB) 
criticou a paralisação de obras 
em Minas Gerais. o parla-
mentar disse que o hospital 
regional de Governador vala-
dares, que estava praticamen-
te concluído, foi “depenado” 
após o abandono da obra. 
“Ele poderia atender toda a 
região, que abrange muitos 
municípios carentes, neste 

momento em que Minas en-
frenta a maior epidemia de 
febre amarela de sua história. 
o dinheiro dos mineiros está 
sendo jogado no lixo por esse 
governo. isso é inaceitável 
na gestão pública”, declarou. 
João Leite também criticou a 
instalação de praças de pedá-
gio pelo governo do Pt, que 
sempre se posicionou contra 
as concessões. a paralisação 

de obras pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, como a da 
nova rodoviária, e a volta de 
voos de grande porte ao ae-
roporto da Pampulha tam-
bém receberam críticas. ao 
se referir à mudança na área 
da Estação Ecológica de arê-
des, por uma “emenda de úl-
tima hora”, o deputado, que 
é ex-goleiro de futebol, ironi-
zou: “tomamos um frango”.

nião ordinária de Plenário 
de ontem, a assembleia Le-
gislativa recebeu o relató-
rio de atividades do tCE. o 
documento é relativo ao 3º 
trimestre de 2017.

da aplicação da futura lei 
correrão à conta das dota-
ções orçamentárias consig-
nadas ao tribunal de Contas 
do Estado. 
Relatório – ainda na reu-

mento em comissão da estru-
tura organizacional do tCE. 

o índice de 2,95% cor-
responde ao Índice de Pre-
ços ao Consumidor amplo 
(iPCa) apurado em 2017 e 
incidirá sobre o padrão de 
vencimentos tC-01, cujo va-
lor passa para r$ 1.060,74, a 
partir de janeiro de 2018.

a exposição de motivos 
que acompanha o projeto de 
lei ressalva que ele abrange 
apenas os servidores do tri-
bunal de Contas, não alcan-
çando os conselheiros e os 
conselheiros substitutos do 
órgão e os procuradores do 
Ministério Público que atuam 
no tCE. os integrantes dessas 
três categorias são remunera-
dos pelo sistema de subsídio.

o texto afirma, também, 
que as despesas resultantes 

a assembleia Legislativa re-
cebeu ontem, na reunião 
ordinária de Plenário, o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.931/18, 
que trata da revisão anual 
dos salários dos servidores 
do tribunal de Contas do Es-
tado (tCE). o reajuste é refe-
rente ao ano de 2018.

o PL 4.931/18 é de au-
toria do próprio tribunal de 
Contas do Estado. a pro-
posição prevê reajuste de 
2,95% sobre os valores dos 
vencimentos e proventos 
dos servidores do Quadro 
de Pessoal dos serviços au-
xiliares do tCE.

segundo o ofício por 
meio do qual o tribunal en-
caminhou o projeto à assem-
bleia, a proposição também 
contempla a revisão dos ven-
cimentos dos cargos de provi-

Projeto de lei do Tribunal de Contas
prevê reajuste de 2,95% para servidores

Proposição do TCE foi recebida na Reunião Ordinária de Plenário

Guilherme Dardanhan 
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 0h  Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 
da Silva Filho 

 1h Panorama – 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Administração Pública (17/10) – Debate sobre 

a PEC 412/2009, que altera artigo da Constituição Federal que 
dispõe sobre a organização da Polícia Federal 

 4h30 Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 
Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério Oliveira e Claus 
Rommel Rodarte  

 6h30 Brasil Eleitor
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro 
 9h Comissão de Direitos Humanos (28/11) – Debate sobre o PL 

3.562/2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos 
socioambientais e fundiários rurais e urbanos

 12h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Agropecuária (27/9) – Uso excessivo de 

agrotóxicos no Brasil, especialmente em Minas Gerais 
 18h Compactos de Comissões 
 18h25 Minas é Muitas – Brumadinho    
 19h Resenha da Semana (inédito)                
	19h30	 #Confirma	
 20h Segunda Musical – Pianista Eudóxia de Barros 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político 
 23h Via Justiça (inédito) – 30 anos da Constituição Federal 
 23h30 Zás – Boa noite, Cinderela

•	programação	sujeita	a	alterações
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Turismo
De volta à aLMG, o deputa-
do Ricardo Faria (PCdoB) fez 
um balanço de sua atuação 
à frente da secretaria de Es-
tado de turismo (setur). “a 
assinatura da nossa gestão 
foi a instituição da Política 
Estadual de turismo”, disse, 
lembrando a tramitação da 
proposta na assembleia. se-
gundo ele, a norma fortalece 

os circuitos turísticos. o par-
lamentar enfatizou que o tu-
rismo gera renda e empregos 
e pode ser uma nova matriz 
para fortalecer a economia 
dos municípios mineiros. 
“saímos de 45 circuitos para 
48 e de 457 para 601 muni-
cípios em circuitos, o que é 
condição para ser incluído 
na política nacional de turis-
mo”, afirmou. Ele também 

citou o portal de turismo do 
Estado (minasgerais.com.br) 
e programas como o Mais 
Gastronomia, que culminou 
no mapa gastronômico do 
Estado, além da atuação para 
ampliar o número de voos no 
aeroporto de Confins. Para o 
deputado, Minas está na van-
guarda no turismo, tanto em 
termos de legislação quanto 
de incentivos fiscais.

ORADORES (Cont.)

ASSEMBLEIA DEBATE
Em pauta, a flexibilização do uso de arma de fogo no Brasil e a possível liberação do porte de arma para 
guardas municipais e de trânsito, bem como para agentes penitenciários e socioeducativos. além de 
analisar as consequências das mudanças, os entrevistados explicam o projeto que reforma o Estatuto 
do Desarmamento e que deve movimentar o Congresso Nacional em 2018. Participam do Assembleia 
Debate o deputado Cristiano silveira, do Pt, e, ainda, o sociólogo e professor Luiz flávio sapori e o vi-
ce-presidente do instituto Defesa, alexandre Lima. sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
Com quase 500 blocos, o Carnaval deste ano promete ser o maior da história da capital mineira, 
que já está entre os seis destinos mais procurados para o período no País. No estúdio do Geração, 
o bate-papo é sobre esse crescimento, que tem movimentado não só multidões, mas também o 
meio social, a política e a economia da cidade. os convidados são: ana andrade, fundadora e di-
retora da Charanga das Padês, um bloco formado por mães para a folia das crianças; e Geo Cardo-
so, fundador do maior bloco de BH, o Baianas ozadas. sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
a municipalização do gerenciamento e da fiscalização do trânsito no Brasil foi um dos principais 
avanços conquistados pela implantação do Código de trânsito Brasileiro, que entrou em vigor 
em janeiro de 1998. Hoje, 20 anos depois, a educação para o trânsito é o grande desafio para 
que o código possa avançar ainda mais e, consequentemente, levar a uma redução significativa 
do número de mortes e acidentes. as conclusões são do advogado Carlos Cateb e do consultor 
osias Batista, convidados do Panorama. Domingo, às 7h30 e às 16h30.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje
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