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Governo do Estado só executou 44% 
das despesas da saúde no ano passado

Apesar de ter empenhado na 
saúde 12,09% da arrecadação 
de impostos e transferências 
em 2017, o governo do Esta-
do executou financeiramente 
apenas 44% desses recursos, 
o que gerou um aumento dos 
restos a pagar (despesas em-
penhadas mas não pagas até 
o fim do ano, que devem ser 
liquidadas no ano seguinte). As 
informações são da assessora 
de Planejamento da Secreta-

ria de Estado de Saúde (SES), 
Poliana Cardoso Lopes, que 
participou ontem de audiência 
pública da Comissão de Saúde 
com o objetivo de apresentar 
o relatório de informações do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Ela disse que essa di-
ferença entre os recursos 
previstos no orçamento e os 
valores executados financei-
ramente é o grande proble-
ma enfrentado pela SES. Dos 

R$ 5,9 bilhões empenhados, 
foram pagos R$ 2,6 bilhões. 
Neste ano, o Estado já liqui-
dou R$ 309,214 milhões de 
restos a pagar, mas ainda res-
tam R$ 4,9 bilhões em despe-
sas de anos anteriores ainda 
não executadas.

O chefe de gabinete da 
SES, Lisandro Carvalho de Al-
meida, reconheceu esse des-
compasso entre o que é pre-
visto no orçamento e o que é 

executado, mas afirmou que 
o Estado procura maneiras de 
honrar com os restos a pagar.

De acordo com a Emen-
da à Constituição Federal 29 
e a Lei Complementar Fede-
ral 141, de 2012, os Estados 
devem destinar aos serviços 
públicos de saúde 12% da 
arrecadação de impostos e 
transferências consideradas 
para esse cálculo.
Programas – A assessora Po-
liana Lopes fez também um 
detalhamento dos repasses 
e da execução financeira nos 
diversos programas da pasta. 
Com relação à rede de urgên-
cia e emergência, ela explicou 
que há uma maior regularida-
de nos repasses, pois esta é 
uma área prioritária e depen-
dente de recursos estaduais 
para seu funcionamento. 

A assessora da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais 
(Fhemig), Karina Nicoli An-
drade, também participou da 
reunião. Ela disse que foram 
executados financeiramente, 
em média, 96% dos recursos 
previstos. Entretanto, há uma 
oscilação muito grande, mês a 
mês, nos recursos repassados 
para a fundação, o que, segun-
do Karina, acaba atrasando o 
pagamento de fornecedores.

Comissão de Saúde ouviu gestores do Estado sobre a execução de recursos do SUS 

Clarissa Barçante

Deputados cobram solução para os atrasos
O presidente da comissão, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
disse que a situação da saú-
de em Minas é preocupante. 
“Sabemos que o Estado está 
passando por grandes difi-
culdades financeiras, mas é 
necessário que se tome uma 
atitude mais urgente e que a 
Secretaria de Saúde volte a 
receber os recursos que lhe 
cabem”, declarou.

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) afirmou que 

o governo do Estado não 
está aplicando os recursos 
devidos na saúde. Para ele, 
os reflexos dessa situação 
são o fechamento de hospi-
tais e clínicas, a dificuldade 
da população em conseguir 
atendimento e problemas fi-
nanceiros para os municípios, 
obrigados a destinar mais re-
cursos para a saúde que os 
previstos em lei.

O deputado Antônio 
Jorge (PPS) sugeriu que seja 

dada autonomia na gestão 
dos grandes hospitais, como 
o Hospital João XXIII.

Para o deputado Doutor 
Jean Freire (PT), a saúde não 
é uma questão de governo, 
mas de Estado, e deve ser 
tratada como prioridade. 
Sobrecarga – O presidente do 
Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde, Eduardo Luiz 
da Silva, destacou que a dívida 
do Estado com os municípios 
e os prestadores de serviço 

era de R$ 3,7 bilhões no fim 
de 2017. Ele pediu que seja 
encontrada uma solução para 
o problema, pois os municí-
pios estão sobrecarregados e 
passando por dificuldades.

A analista de controle ex-
terno do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Sandra Be-
zerra Gomes, ressaltou que a 
situação está sendo monito-
rada e que foram solicitadas 
ao governo medidas para mi-
nimizar esse problema.
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Deputados defendem mobilização de 
servidor militar contra crise no IPSM

A dívida do governo do Esta-
do com o Instituto de Previ-
dência dos Servidores Mili-
tares (IPSM), estimada em 
R$ 3 bilhões, motivou, on-
tem, audiência da Comissão 
de Segurança Pública. O pre-
sidente da comissão, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
criticou a ausência do coman-
dante-geral da Polícia Militar, 
coronel Helbert Figueiró de 
Lourdes, e de outros repre-
sentantes governamentais 
convidados. Ele responsabi-
lizou o comandante da PM 
pelo agravamento da crise 
financeira do IPSM. 

Os deputados e os repre-
sentantes de associações de 
servidores militares fizeram 
uma convocação aos policiais 
e bombeiros da ativa para 
que se mobilizem contra a 
crise do instituto. “Aqui, a 
maioria é de reformados”, la-
mentou Sargento Rodrigues. 
“Espero que todos acordem 

para lutar”, complementou o 
deputado João Leite (PSDB). 

O vice-presidente da Co-
missão de Segurança Pública 
da seção mineira da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB-MG), Domingos Sávio 
de Mendonça, atribuiu a des-
mobilização de policiais da 
ativa à ameaça de punições. 

Sargento Rodrigues aler-
tou para o crescimento ver-
tiginoso do rombo financeiro 
no IPSM. Em janeiro deste 
ano, os parlamentares se reu-
niram com o diretor do órgão, 
coronel Vinícius Rodrigues de 
Oliveira Santos, que estimou 
a dívida em R$ 2,8 bilhões. 
O débito se refere a repasses 
da contribuição patronal do 
IPSM, que estão em atraso 
desde outubro de 2016. 

De acordo com o deputa-
do Sargento Rodrigues, a dívida 
hoje está em R$ 3 bilhões, sem 
contar os juros. O deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB) 

afirmou que essa situação 
ocorre mesmo sem o governo 
ter reduzido sua arrecadação. 

Diversos participantes 
da reunião relataram casos 
de cancelamentos de convê-
nios médicos no interior do 
Estado e de interrupção de 
tratamentos graves por falta 
de pagamento. O presidente 

da Associação dos Praças Po-
liciais e Bombeiros Militares, 
o 3º-sargento Marco Antônio 
Bahia Silva, salientou que a 
associação entrará com uma 
representação no Ministério 
Público denunciando o go-
verno do Estado por pecula-
to, que é o crime de desvio de 
recursos públicos. 

Deputada se reuniu com o presidente do Conselho de Educação

Daniel Protzner

Comissão ouve demandas de conselho

A distribuição dos conse-
lheiros entre as Câmaras do 
Ensino Superior e da Educa-
ção Básica foi um dos temas 
tratados na visita da Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Assembleia 
Legislativa ao Conselho Esta-
dual de Educação, ontem. As 

condições da estrutura física 
que abriga o órgão e seus re-
cursos humanos também es-
tiveram em pauta.

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM), que requereu a visita, 
foi recebida pelo presidente 
do conselho, Hélvio de Ave-
lar Teixeira. Um dos questio-

namentos feitos por ela foi 
o fato de que os 24 conse-
lheiros são distribuídos igual-
mente entre as duas câmaras, 
apesar de 95% dos processos 
analisados pelo órgão se con-
centrarem na Câmara de Edu-
cação Básica, que trata do en-
sino fundamental e do ensino 
médio profissionalizante.

A discrepância, segundo 
Hélvio Teixeira, leva a trans-
ferências informais e internas 
dos conselheiros para que 
seja possível dar andamento 
aos trabalhos. Ainda assim, 
segundo ele, há atrasos. A 
deputada Ione Pinheiro disse 
que é preciso adequar a legis-
lação que trata do conselho 
ao seu funcionamento efeti-
vo, a começar pela distribui-
ção dos seus membros.

Outro problema apre-
sentado pelo presidente do 
órgão diz respeito aos trâmi-
tes de nomeação dos conse-
lheiros. Metade deles é indi-

cada pelo governador, e a ou-
tra metade, por entidades da 
sociedade civil ligadas à área 
da educação. Após a indica-
ção, porém, eles precisam 
ser sabatinados pela ALMG, o 
que, segundo Hélvio Teixeira, 
às vezes demora mais de um 
ano. O atraso na nomeação 
e na posse, em decorrência 
dessa demora, leva a vacân-
cias prolongadas nos cargos.

Também o quadro de 
servidores técnicos está, na 
avaliação do presidente, de-
fasado. São atualmente 29 
servidores, e seriam necessá-
rios, segundo Hélvio Teixeira, 
pelo menos o dobro. 

O presidente também 
conduziu a deputada Ione 
Pinheiro pelas dependências 
do prédio e apontou uma sé-
rie de problemas estruturais. 

A parlamentar se com-
prometeu a apoiar o órgão na 
busca por soluções para os 
problemas apontados.

Rombo de R$ 3 bilhões no instituto foi tema de audiência

Guilherme Dardanhan



12 de abril de 2018 quinta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

Moradores de assentamento em Nova
Serrana prometem resistir a despejo

Mais de 200 moradores do as-
sentamento batizado de Nova 
Jerusalém, instalado na fazen-
da Cantagalo, em Nova Serra-
na (Centro-Oeste do Estado), 
lotaram ontem o Auditório 
José Alencar, durante audiên-
cia pública da Comissão de Di-
reitos Humanos que discutiu a 
situação dos assentados.

O município de Nova Ser-
rana obteve na Justiça uma 
ordem de reintegração de 
posse do terreno, que deve-
rá ser cumprida no dia 26 de 
abril, para futura construção 
de um aterro sanitário no lo-
cal. A área foi cedida pelo Es-
tado ao município em 2013. 
As dezenas de famílias que,  
desde 2012, estão no local 
cultivando a terra e criando 
pequenos animais prometem 
resistir ao despejo e pedem 
apoio do Poder Legislativo 
para permanecer na área.

O aterro seria construído 
por meio do Consórcio Inter-
municipal de Aterro Sanitário 
do Centro-Oeste Mineiro, cria-
do em 2014. Mas o subsecre-
tário de Estado de Regulação 
Ambiental, Antônio Augusto 
Melo Malard, disse desconhe-
cer que tenha havido pedido 
formal de licenciamento am-
biental do empreendimento. 

Segundo ele, há dúvidas sobre 
a viabilidade do aterro.

O coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de 
Conflitos Agrários, procurador 
Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira, explicou que a situa-
ção depende exclusivamente 
do governo do Estado. “Se o 
governo quiser, resolve essa 
situação, porque a posse da 
terra ainda é dele”, declarou. 

O presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, depu-

tado Cristiano Silveira (PT), e 
representantes do Poder Exe-
cutivo e do Ministério Público 
prometeram empenho para 
que seja constituída uma mesa 
de negociações, o mais rapida-
mente possível, para tentar sa-
nar o conflito, com a participa-
ção do governo do Estado e da 
Prefeitura de Nova Serrana. O 
subsecretário de Estado de Re-
lações Institucionais, Joaquim 
Rocha Dourado, disse que o 
encontro deverá ocorrer na 
próxima quarta-feira (18).

“Estamos aqui tentando 
alternativas para essas famí-
lias e também para os muni-
cípios que precisam de um 
local para destinação de seus 
resíduos sólidos”, afirmou o 
deputado Cristiano Silveira. 
Na opinião do parlamentar, 
no entanto, se não houver 
acordo, o Estado pode reto-
mar a posse do terreno. 

O prefeito de Nova Serrana 
foi convidado para a audiência, 
mas não compareceu nem 
mandou representante.

Audiência pública teve a presença de mais de 200 moradores do assentamento Nova Jerusalém

 Guilherme Bergamini

Reunião tem defesa da libertação de Lula
Na audiência de ontem, foi 
aprovado um requerimento, 
de autoria do deputado Cris-
tiano Silveira, para que seja 
realizada audiência pública 
sobre as circunstâncias da 
prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que, se-
gundo ele, “colocam em risco 
direitos elementares de to-
dos os cidadãos brasileiros”. 
O deputado Doutor Jean Frei-
re (PT) também se disse in-
dignado com a prisão de Lula.

Em diversos momentos, 
adultos, jovens, crianças e 
idosos gritavam palavras de 
ordem pela manutenção do 

assentamento Nova Jerusa-
lém, em defesa da reforma 
agrária e pela libertação do 
ex-presidente.

Uma das coordenadoras 
da Frente Nacional de Luta, 
Clélia Helena Marioto, res-
saltou que, depois do afasta-
mento da presidenta Dilma 
Rousseff e da prisão de Lula, 
“a democracia e todos os que 
lutam pelos mais pobres es-
tão sendo calados”.

Também integrante da 
frente, Geraldo Pires de Oli-
veira trouxe fotos do assen-
tamento Nova Jerusalém, 
das moradias e da produção 

agrícola no local. Segundo 
ele, os trabalhadores pro-
duzem alimentos e cuidam 
daquele espaço respeitando 
o meio ambiente. Ele de-
nunciou que, muitas vezes, 
desocupações ocorrem sem 
que os agricultores tenham 
sequer a chance de colher o 
que plantaram.

Geraldo citou o caso de 
outra ocupação, na Fazen-
da Veredinha, em Vazante 
(Noroeste de Minas), com 
ordem de despejo para ser 
executada hoje.

Outro morador de Nova 
Jerusalém, Antônio Gas-

par, salientou que resistirá 
ao despejo. “Eles vão tirar a 
gente de lá, de nossa lavoura, 
para nossos filhos irem se en-
volver com droga na cidade 
e depois a polícia pegar eles 
lá?”, questionou.

Críticas ao prefeito de 
Nova Serrana, Euzébio Lago, 
foram recorrentes durante a 
audiência pública. Os repre-
sentantes do assentamento 
reclamaram que não conse-
guem assistência do municí-
pio. O suporte aos moradores 
tem sido feito pela prefeitura 
da cidade vizinha de Concei-
ção do Pará.
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Impostos são responsáveis por metade
do valor da gasolina em Minas Gerais 

Os mineiros pagam, atualmen-
te, cerca de R$ 1,50 de impos-
to estadual (ICMS) para cada 
litro de gasolina. Minas Gerais 
tem a segunda maior tributa-
ção do País, atrás apenas do 
Rio de Janeiro. Há, ainda, im-
postos federais e outras variá-
veis, como a nova metodologia 
de preços da Petrobras, que 
fazem dos combustíveis uma 
fonte de arrecadação para os 
governos e um tormento para 
os consumidores.

O tema foi discutido on-
tem pela Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte, a requerimento de seu 
presidente, deputado Felipe 
Attiê (PTB). Parlamentares es-
tão preocupados com a con-
corrência com estados vizinhos 
e acusam o governo mineiro 
de exagerar na tributação e de 
não ter controle das contas.

Segundo o diretor do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Derivados do Petróleo (Mi-
naspetro), Márcio Soares, 48% 
do valor da gasolina vão para 
os cofres públicos estaduais 
e federais. Outros 26% ficam 
com a Petrobras e 12% pagam 
as usinas de etanol, o álcool 
usado na mistura da gasolina 
tipo C. Sobram, portanto, 14% 
para remunerar distribuidoras, 
transportadoras e postos.

Márcio Soares afirmou 
que os combustíveis respon-
dem por 25% do ICMS do 
Estado e são de fácil arreca-
dação. Por isso, o interesse 
do governo em ampliar a alí-
quota, como ocorreu recen-
temente, de 29% para 31%. 

Além disso, segundo ele, o 
imposto é cobrado pelo pre-
ço presumido e, no caso de 
Minas, o valor médio calcu-
lado pela Secretaria de Esta-
do de Fazenda é maior que a 
média feita pela Agência Na-
cional do Petróleo (ANP).

“É sobre esse valor ma-
jorado, chamado de preço- 
-pauta, que se calcula o ICMS. 
Mesmo que o posto faça uma 
promoção, o valor do impos-
to não cai”, destacou. Em res-
posta, o deputado Felipe Attiê 
solicitou estudos da ALMG 
para a elaboração de projeto 
que estabeleça normas e me-
todologia para a fixação do 
chamado preço-pauta.

O advogado do Minaspe-
tro, Arthur Villamil, criticou 
a “seletividade tributária”, 
que muitas vezes privilegia 

produtos que não são fun-
damentais em detrimento de 
outros de consumo básico. A 
mesma crítica foi feita pelo 
vereador de Belo Horizonte 
Álvaro Damião, ao lembrar 
que o ICMS sobre a gasolina, 
no Estado, é superior ao do 
cigarro, que é de 25%.
Etanol – No caso do etanol, 
o percentual dos tributos é 
menor. De acordo com Mário 
Ferreira Campos Filho, pre-
sidente da Siamig, entidade 
que reúne indústrias sucroe-
nergéticas e de fabricação de 
álcool e açúcar, os impostos 
representam 24,3% do pre-
ço do produto. Outros 16,3% 
cobrem distribuição, logística 
e revenda. E pouco mais de 
51% ficam com o produtor.

“É preciso ressaltar que 
o etanol não sofre nenhuma 

transformação entre a produ-
ção e a revenda. Ele sai pron-
to do produtor”, destacou. 
O presidente da Siamig afir-
mou, também, que houve, 
no último mês, queda de 13% 
no preço pago ao produtor, 
o que corresponde a R$ 0,35 
por litro. “Mas essa redução 
ainda não chegou ao consu-
midor”, observou.

O coordenador do Procon 
do Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), Amauri 
Artimos da Matta, propôs que 
a ALMG crie norma preven-
do a comercialização direta 
do etanol das usinas para os 
postos, sem intermediários. 
Novamente, o presidente da 
comissão, Felipe Attiê, solici-
tou estudos sobre a questão, 
para eventual apresentação 
de projeto de lei.

Comissão de Defesa do Consumidor debateu a composição dos preços dos combustíveis no Estado

Sarah Torres

Parlamentares questionam alta tributação
Parlamentares que participa-
ram da audiência criticaram 
a política tributária de Minas. 
Felipe Attiê argumentou que 
todos os que dependem dos 
combustíveis para produzir 
e gerar empregos no Estado 
estão em dificuldade. “Mo-
toristas que vêm de outras 

regiões do País estranham o 
valor da gasolina em Minas. 
E o governo, convidado para 
a audiência, não veio porque 
tem culpa nisso”, frisou.

O deputado João Leite 
(PSDB) acrescentou que al-
guns postos chegam a ser 
ameaçados pela população, 

que credita a eles a culpa 
pelos altos preços dos com-
bustíveis. Ele afirmou, ainda, 
que o governo de Minas vai 
pedir à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) au-
mento de 22% para a energia 
residencial e de 35% para a 
industrial. “Isso ocorrerá na 

próxima semana, e nós não 
podemos admitir”, concluiu.

O deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) disse 
que aumento de impostos 
nem sempre significa boa 
arrecadação, pois pode re-
sultar em quebradeira e de-
semprego. 
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 

prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
atendimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das víti-
mas de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de auxi-

COMISSÕES

PL prevê medidas contra o tabagismo
O Projeto de Lei (PL) 834/15, 
que estabelece medidas de 
combate ao tabagismo e proíbe 
o uso de cigarros e similares 
em locais fechados de uso 
coletivo, recebeu ontem pa-
recer favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO). O re-

lator da matéria, deputado 
Ivair Nogueira (PMDB), opi-
nou pela aprovação na forma 
do substitutivo nº 3, da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico, com a emenda 
nº 1, que apresentou. A pro-
posição já pode ser analisada 
em 1º turno no Plenário.

O texto original, do deputa-
do Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
prevê medidas educativas, 
como promoção de campanhas 
e ações de informação para es-
clarecer a população sobre os 
males causados pelo tabagismo. 

O substitutivo nº 3 in-
clui na Lei 12.903, de 1998, a 

proibição da prática do taba-
gismo em recintos fechados 
de uso coletivo no Estado e 
a comercialização de cigar-
ros em farmácias e drogarias, 
nos termos da Lei 18.679, de 
2009. A emenda nº 1 sugere 
pequena alteração no texto 
de um artigo do substitutivo. 

ORADORES

Concurso público
O deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) fez pronunciamento, na 
tribuna do Plenário, sobre pro-
blemas ocorridos no concurso 
público da área de educação, 
realizado no último domingo 
(8). O parlamentar citou, por 
exemplo, o atraso na abertu-
ra dos portões, a interrupção 
dos exames e o vazamento de 

questões. Em virtude disso, ele 
anunciou que vai requerer a 
convocação do secretário de 
Estado de Educação, Wieland 
Silberschneider, para explicar 
esses problemas. Gustavo Va-
ladares disse, ainda, que o go-
verno não deu esclarecimen-
tos sobre os episódios e que 
se empenhará para cancelar o 
concurso. “Ninguém dá satisfa-

ção. Como vamos levar à fren-
te o concurso?”, questionou. 
Compartilhando da indignação 
do colega, a deputada Ione 
Pinheiro (DEM) afirmou que 
também se empenhará para 
cancelar o concurso da edu-
cação. Ela denunciou, ainda,  
a falta de merenda em uma 
escola estadual e classificou a 
situação como um absurdo.

Gestão
O deputado João Leite (PSDB) 
falou, na fase de oradores, que 
“o governo do PT tem raiva de 
gestão”. Na sua avaliação, essa 
atitude tem causado proble-
mas em diversas áreas, como 
cortes na merenda escolar. Ele 
também fez críticas à organiza-
ção do concurso público para a 
educação, no domingo (8). “O 

governo tenta realizar concur-
so e vira essa tragédia, falta-
ram até provas para os candi-
datos”, declarou. João Leite cri-
ticou, ainda, os manifestantes 
que pedem a libertação do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Ele também condenou o 
protesto, na semana passada, 
durante o qual foi jogada tin-
ta na fachada do prédio onde 

mora a presidenta do Supremo 
Tribunal Federal, ministra Cár-
men Lúcia, em Belo Horizonte. 
“Os baderneiros estão sendo 
aplaudidos por muitos. Essa é 
a democracia que a esquerda 
quer para o Brasil?”, questio-
nou. Em aparte, o deputado 
Gustavo Valadares (PSDB) pa-
rabenizou João Leite pelo seu 
pronunciamento.

Segurança pública
Com críticas à área de segu-
rança pública no Estado, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) mostrou reportagem 
sobre ataques a caixas eletrô-
nicos em municípios do Sul 
e do Centro-Oeste mineiros. 
“Moradores amanheceram 
sob o fogo cruzado de ban-
didos assaltando os bancos”, 
narrou ele, informando que 

a Polícia Militar conseguiu 
prender a quadrilha. O de-
putado também condenou o 
protesto contra a presidenta 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministra Cármen Lúcia, que 
teve o prédio onde mora pi-
chado. “É um movimento de 
bandidos, movimento social 
não vai pichar prédio”, decla-
rou. Ele questionou, ainda, a 
redução do investimento 

do governo do Estado na 
área de segurança. Segun-
do ele, em 2014, a PM re-
cebeu R$ 36 milhões. Com 
o governador Fernando Pi-
mentel no poder, teria havido 
redução para R$ 7 milhões, 
em 2017. “Na campanha, Pi-
mentel dizia que equiparia as 
polícias, remuneraria bem os 
policiais e daria toda a estru-
tura. Cadê?”, perguntou. Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Pensando em Minas (continuação) – O papel do Legislativo 
no controle das contas públicas, com Wesley Matheus e Gustavo 
Terra Elias 

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (14/12) – Debate sobre a dívida do Estado 

com as Santas Casas e com os hospitais filantrópicos 
 5h05 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto J. Cury
 6h30 Memória e Poder – Jornalista Sebastião Nery 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Catas Altas 
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público 
12h40 Compactos de Comissões 
 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 – Jornalista Sebastião Nery 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – População em situação de rua 
 20h Comissão de Defesa do Consumidor (26/2) – Discussão sobre 

o Decreto 47.329, que altera o regulamento do IPVA, isentando 
do imposto veículo de valor histórico com mais de 30 anos de 
fabricação 

 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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ORDEM DO DIA (cont.)

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Audi-

tório José Alencar) – debater a implantação de centro de composta-
gem em Betim. Requerimento: deputado Ivair Nogueira e deputada 
Marília Campos

11h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC de Betim

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 

e votar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Achados e perdidos 

liar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento de 
honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inser-
ção de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as ações 
de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa constitucional)


