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ORADORES

Impeachment
O deputado João Leite (PSDB) 
defendeu a manutenção do 
pedido de impeachment do 
governador Fernando Pimen-
tel, recebido pela Assembleia 
Legislativa na semana pas-
sada. “As razões para o im-
peachment estão aí: falta de 
repasses aos municípios, ao 
Tribunal de Justiça, à Defen-
soria Pública e à Assembleia”, 

declarou o parlamentar, em 
contraponto à contestação 
de deputados governistas, 
que pediram o arquivamento 
do processo na ALMG. Segun-
do João Leite, o governador 
não repassou devidamente 
aos municípios os recursos 
para a saúde e o transporte 
escolar, além de parcelas do 
IPVA e do ICMS. Ele citou, 
como consequência, a falta 

de atendimento médico aos 
policiais e seus familiares e 
a paralisação das obras do 
Hospital Regional de Valada-
res. “Quase 90% das obras 
estavam concluídas. Esse é 
um governo desmoraliza-
do”, enfatizou. Em aparte, o 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) reforçou que o hospi-
tal de Valadares atenderia 86 
municípios.Gu
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PEC do piso salarial dos professores
recebe parecer pela constitucionalidade

A proposta foi analisada pela CCJ e vai agora a comissão especial

Luiz Santana

(PMDB) e o deputado Rober-
to Andrade (PSB) concorda-
ram com a decisão do relator 
de acelerar a tramitação, sob 
a condição de que as altera-
ções sejam feitas pela comis-
são especial. 

O líder do Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
já apontado como relator da 
comissão especial, se com-
prometeu a corrigir o texto.

O deputado Rogério Cor-
reia salientou que “os profes-
sores têm pressa porque nin-
guém quer voltar a ter subsí-
dio”, em referência à forma 
de pagamento no governo 
anterior.

perder o objeto, caso a legis-
lação citada seja revogada. 

Bonifácio Mourão leu um 
substitutivo que pretende 
apresentar na comissão es-
pecial, o qual estipula a obri-
gatoriedade de o governador 
encaminhar, no início de cada 
ano, um projeto de lei pre-
vendo a atualização do piso. 

Sargento Rodrigues apoiou 
as mudanças propostas pelo 
colega e disse que a PEC, co-
mo está, não assegura o paga-
mento do piso aos professo-
res. “Lá na frente, os profes-
sores vão entender que foram 
iludidos”, declarou.

A deputada Celise Laviola 

inspetor não será inferior ao 
piso nacional, instituído pela 
Lei Federal 11.738, de 2008.
Discussões – O relator Leo-
nídio Bouças justificou seu 
parecer pela necessidade de 
dar celeridade à tramitação 
da PEC, como foi acordado 
entre o governo e a catego-
ria. Ele explicou que, caso as 
mudanças necessárias não 
sejam realizadas, o projeto 
pode retornar à comissão no 
2º turno. “O texto poderá e 
deverá sofrer alterações, sob 
pena de se criar uma nova Lei 
100”, afirmou, ao se referir 
à proposição que pretendia 
efetivar servidores não con-
cursados e que foi considera-
da inconstitucional pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF).

A decisão do relator foi 
criticada pelos deputados da 
oposição Bonifácio Mourão 
(PSDB) e Sargento Rodrigues 
(PTB), que, ainda assim, vo-
taram a favor do parecer. 
Segundo Mourão, a PEC tem 
um erro grosseiro já em seu 
art. 1º, ao citar leis federais 
ordinárias (que estabelecem 
o piso). Ele explicou que a 
Constituição Estadual é hie-
rarquicamente superior a 
uma lei ordinária e que um 
comando desses, além de 
equivocado, corre o risco de 

Mesmo com divergências 
entre os deputados da base 
do governo e os da oposi-
ção, foi aprovado ontem, por 
unanimidade, parecer de 1º 
turno pela constitucionali
dade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 49/18, 
do deputado Rogério Correia 
(PT) e outros, que inclui na 
Constituição Estadual a obri-
gatoriedade de pagamento 
do piso salarial nacional aos 
trabalhadores da rede públi-
ca estadual de ensino. A de-
cisão foi aplaudida e come-
morada por professores que 
acompanhavam a reunião da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

O relator e presidente da 
CCJ, deputado Leonídio Bou-
ças (PMDB), concluiu pela 
legalidade da matéria confor-
me o texto original. Ponde-
rou, no entanto, que ajustes 
terão de ser feitos na comis-
são especial que vai avaliar a 
proposta.

A PEC, que tem a assina-
tura de 73 dos 77 deputados, 
insere o art. 201A na Consti-
tuição Estadual, determinan-
do que o vencimento inicial 
das carreiras de professor de 
educação básica, especialista 
em educação básica e analis-
ta educacional na função de 



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 4 de maio de 2018ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Feminismo: história, mitos e verdades, 
com Cláudia Mayorga 

 1h Panorama – Economia criativa 
 1h30 Assembleia Notícia  
 2h Comissão de Segurança Pública (14/12) – Debate sobre a 

política estadual de segurança pública, especialmente quanto aos 
servidores

 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Economia criativa 
 9h Comissão de Defesa do Consumidor (11/4) – Debate sobre 

o preço dos combustíveis no Estado e seu impacto na vida dos 
cidadãos mineiros 

 12h Memória e Poder – Poeta e escritora Adélia Prado 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Comissão Extraordinária das Mulheres (27/3) – Reunião para 
debater e avaliar as comemorações do Dia Internacional da Mulher

 16h40 Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal – 
Noções de legística formal e elaboração legislativa, com Maria 
Isabel Gomes Matos (manhã)

 19h Resenha da Semana (inédito)            
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Maurício Veloso e Militza Franco e 

Souza 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – A realidade da educação inclusiva no Brasil 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – 30 anos da Constituição Federal 
 23h30 Zás (inédito) – Carregando a lua, com Grupo Pontapé 

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

SALA DE IMPRENSA
Na era digital, as distinções entre informações falsas e verdadeiras tornamse muitas vezes 
confusas. A imprensa tradicional, os veículos alternativos e os cidadãos compartilham o am-
biente midiático com notícias sem fonte, perfis falsos e robôs que simulam ações humanas. Co-
mo o jornalismo tem se comportado nesse contexto? Ele vive hoje uma crise de credibilidade? 
Quem conversa com a gente são os jornalistas Luiz Gonzaga Mineiro, exdiretor de Jornalismo 
do SBT, e Mozahir Salomão, coordenador da pósgraduação em Comunicação da PUC Minas. 
Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

GERAÇÃO
O Geração desta semana fala tudo sobre a cultura nerd ou geek: os eventos que acontecem 
em BH, as competições cosplays, os lançamentos de filmes, a produção de HQs, os mangás 
e os animês. Você não pode perder! No estúdio, estão presentes Danilo Arrows, ilustrador, 
diretor de arte e quadrinista, e Rachel Asakawa, cosplayer e jurada de concurso. Participam, 
ainda, jovens da Escola Municipal Anne Frank, que contam a história do Bairro Confisco através 
de uma HQ orientada pelo professor Moacir Fagundes, idealizador do projeto. Sábado, às 19 
horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
Um relatório que acaba de ser divulgado pela Fundação João Pinheiro traça um diagnóstico 
que envolve dez segmentos ligados à economia criativa em Minas Gerais. O documento traz 
as potencialidades e as dificuldades de cada setor, como artes visuais, música, moda e design, 
entre outros. Para falar do assunto, convidamos o diretor de Cultura, Turismo e Economia Cria-
tiva da Fundação João Pinheiro, Bernardo da Mata Machado, e a professora de Economia da 
Cultura da UFMG, Ana Flávia Machado. Domingo, às 7h30 e às 16h30.


