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Assembleia monitora encaminhamento
das propostas sobre o Plano Plurianual

A Comissão de Participação 
Popular pretende verificar o 
encaminhamento dado pelo 
governo do Estado às propos-
tas de ação legislativa (PLEs) 
oriundas do processo de re-
visão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 para o exercício 
de 2018.

Além de audiências te-
máticas de monitoramento, já 
aprovadas, a comissão visita, 
amanhã (5), às 11 horas, as Se-
cretarias de Estado de Planeja-
mento e Gestão e de Governo, 
para apurar os resultados des-
se trabalho. O encontro será 
na Cidade Administrativa, a 
requerimento do presidente 
da comissão, deputado Doutor 
Jean Freire (PT).

As PLEs são criadas a par-
tir de demandas populares 
durante a discussão participa-
tiva do PPAG. No ano passado, 
foram acolhidas 292 suges-
tões, que se transformaram 
em 72 PLEs. Estas, por sua vez, 
deram origem a 76 emendas 
ao PPAG, 55 emendas ao or-
çamento e 172 requerimentos 
ao governo do Estado.

Aprovado pelo Plenário 
da ALMG em dezembro de 
2017, o Projeto de Lei (PL) 
4.665/17, do PPAG, se trans-
formou na Lei 22.942, san-

cionada pelo governador em 
janeiro deste ano.

O PPAG organiza os pro-
gramas e as ações que o gover-
no pretende desenvolver no 
período de quatro anos, com 
metas físicas e orçamentárias e 
regiões a serem beneficiadas. 
É um plano de médio prazo, 
que passa por revisões anuais, 
para torná-lo compatível com 
a Lei Orçamentária Anual.
Cooperativas – Duas audiên-
cias públicas também estão 
marcadas para amanhã. A Co-
missão de Segurança Pública 

vai debater ações de inteligên-
cia e prevenção contra explo-
sões, roubos à mão armada, 
sequestros, arrombamentos e 
outros crimes em agências de 
bancos e de cooperativas de 
crédito. A reunião será às 10 
horas, no Plenarinho IV.

A audiência foi solicitada 
pelo deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB). Ele disse 
que esses crimes acontecem 
em todo o Estado, mas com 
maior incidência no Sul, de-
vido à proximidade da divisa 
com São Paulo.

Animais – O deputado Anto-
nio Carlos Arantes também 
é autor do requerimento 
de outra audiência mar-
cada para amanhã. A Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria vai debater a 
adequação das normas que 
obrigam a apresentação de 
atestado de vacina e o reco-
lhimento de taxas referen-
tes a exames de brucelose 
e tuberculose em animais 
para apresentação em lei-
lões. A reunião será às 14 
horas, no Plenarinho III.

No ano passado, a Assembleia recebeu 292 sugestões populares nas discussões de revisão do PPAG

Sarah Torres 

Novas regras ambientais serão debatidas
Na quarta-feira (6), a Co-
missão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável vai debater as novas 
regras de licenciamento 
ambiental no Estado, insti-
tuídas em março deste ano 
pelo Decreto 47.383, do go-
vernador Fernando Pimen-
tel. Entre as novidades es-
tão os procedimentos sobre 
o licenciamento ambiental 

simplificado e o licencia-
mento ambiental concomi-
tante, que não eram previs-
tos na legislação anterior.

A reunião está marcada 
para o Auditório José Alencar, 
às 10h30, e foi requerida pelo 
deputado Inácio Franco (PV). 

O Decreto 47.383 substi-
tui integralmente o Decreto 
44.844, de 2008. O governo 
do Estado argumenta que as 

novas regras modernizam o 
setor e agilizam a análise dos 
processos de licenciamento.
Correios – Na quinta-feira 
(7), a Comissão de Partici-
pação Popular realiza audi-
ência pública, às 9h30, no 
Auditório do andar SE, para 
debater o fechamento de 
agências dos Correios e as 
demissões de trabalhadores 
da empresa. O requerimento 

é do deputado Doutor Jean 
Freire. Segundo ele, cidades 
do interior de Minas Gerais, 
sobretudo no Vale do Jequi-
tinhonha, já estão sofrendo 
as consequências do fecha-
mento das agências. 

Em algumas dessas cida-
des, onde o acesso à internet 
é precário, o principal meio 
de comunicação para a popu-
lação são os Correios.
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Política do governo para Petrobras 
já provocou mais de 200 reajustes 

De julho de 2016 a abril de 
2018, por conta de uma po-
lítica que atrela os preços 
dos derivados de petróleo 
ao mercado internacional, 
o governo de Michel Temer 
promoveu 216 reajustes da 
gasolina e do óleo diesel. Nos 
últimos 30 dias, os aumentos 
foram quase diários. O gás de 
cozinha também vem sofren-
do sucessivos reajustes, pre-
judicando, principalmente, as 
famílias mais pobres. Em Mi-
nas Gerais, por exemplo, por 
conta desses reajustes, 20% 
das famílias, empobrecidas, 
já teriam trocado o fogão a 
gás por fogão a lenha.

As denúncias foram fei-
tas, na quarta-feira (30/5),  
em audiência pública da Co-
missão do Trabalho, da Previ-
dência e da Assistência Social. 
Convocada para debater os 
reflexos da política de preços 
da Petrobras sobre a socieda-
de mineira, a audiência reuniu 
parlamentares e dirigentes 
sindicais, sobretudo da cate-
goria dos petroleiros, que en-
traram em greve na semana 
passada, na sequência da pa-
ralisação dos caminhoneiros.

Os participantes critica-
ram a política adotada pelo 
governo Temer e pelo presi-
dente da estatal, Pedro Pa-

rente, denunciando que a 
decisão de fechar refinarias 
e reduzir a produção nacio-
nal de derivados de petróleo, 
priorizando a importação de 
gasolina e óleo diesel, privi-
legia os grandes investidores.

“Privatizam os lucros e 
socializam os prejuízos”, de-
nunciou João Santiago, dire-
tor do Sindicato dos Econo-
mistas de Minas Gerais.

A dirigente nacional do 
Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) e da 
Plataforma Operária e Cam-
ponesa da Energia, Sonia-
mara Maranho, observou 
que a Petrobras está entre 

as maiores empresas do 
mundo e que o Brasil, as-
sim como a Venezuela, está 
entre os grandes produto-
res de petróleo, ao lado dos 
países árabes.

A diferença, explicou, é 
que os países árabes vivem 
em uma região de perma-
nente conflito. Além disso, 
para transportarem petró-
leo da Arábia Saudita, os 
Estados Unidos levam 45 
dias, enquanto do Brasil e 
da Venezuela são apenas 
quatro dias.
Apagões – O coordenador 
do Sindipetro-MG, o sindica-
to dos petroleiros do Estado, 
Anselmo Braga, lembrou que 
o atual presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, também 
foi responsável pela política 
de energia do governo Fer-
nando Henrique Cardoso, 
que gerou sucessivos apa-
gões. “Estamos importando 
600 mil barris/dia, quando 
poderíamos estar exportan-
do 200 mil, se todas as refi-
narias estivessem funcionan-
do”, afirmou Anselmo.

Carlos Wagner Costa 
Machado, técnico do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), afirmou 
que a política de dolarização 
deixa o País vulnerável às os-
cilações de preço no mercado 
internacional.

Deputados manifestam apoio a petroleiros
O autor do requerimento de 
audiência, deputado Rogério 
Correia (PT), associou o au-
mento de preços da Petro-
bras ao golpe iniciado com o 
impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff. Ele defendeu 
a greve dos petroleiros, afir-
mando que é um movimento 
“pela defesa do Brasil e da 
Petrobras”. Também fez crí-
ticas ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), por conside-
rar ilegal a paralisação, bem 
como à decisão da Petrobras 

de promover, em plena crise, 
mais um aumento no preço 
da gasolina.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) elogiou os petrolei-
ros por enfrentarem uma 
greve que foi decretada ile-
gal mesmo antes de come-
çar. Segundo ela, a política 
de paridade com o dólar tem 
por objetivo tornar a Petro-
bras mais atrativa para os in-
vestidores estrangeiros. 

O deputado Léo Porte-
la (PR) também elogiou os 

petroleiros, criticou o TST e 
afirmou que Michel Temer 
é o pior presidente da his-
tória do Brasil. “O golpe 
continua com essa política 
nefasta e criminosa de pre-
ço atrelado ao dólar, que 
satisfaz apenas o mercado 
internacional”, disse.

O deputado Doutor 
Jean Freire (PT) ressaltou 
que esteve com caminho-
neiros autônomos parados 
nas rodovias. “Quando eles 
viram que quem estava re-

cebendo os bônus dos acor-
dos com o governo eram os 
patrões, decidiram que não 
interromperiam a greve”, 
relatou.

O deputado federal Pa-
dre João (PT-MG) lembrou a 
denúncia do ex-analista da 
CIA Edward Snowden sobre 
espionagem na Presidência 
da República e na Petrobras, 
destacando que o fato já 
apontava para o desmonte 
da estatal em favor do capi-
tal internacional. 

Parlamentares e dirigentes sindicais protestaram contra a política de preços dos combustíveis

Sarah Torres
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Segunda-feira (4/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
10 horas

• Assembleia do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Olivei-
ra) – cessão de espaço

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Octávio Deluchi (violão); 2ª parte: 

Irmãos Pianistas, com Jennifer Alexandra e Jordan Alexander

Terça-feira (5/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Nossa Se-
nhora das Dores, de Belo Horizonte

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater ações de 

inteligência e prevenção contra explosões, roubos à mão armada, 
sequestros, arrombamentos e outros crimes em agências de coo-
perativas de crédito mineiras. Requerimento: deputado Antonio 
Carlos Arantes

11 horas
• Comissão de Participação Popular (Belo Horizonte) – visita à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Governo 
para tratar do acompanhamento dos resultados das propostas de ação 
legislativa oriundas do processo participativo de discussão do Plano Plu-
rianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019, para o exercício de 
2018. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – debater a 

adequação das normas que obrigam a apresentação de atestado de 
vacina e o recolhimento de taxas referentes a exames de brucelose e 
tuberculose em animais para apresentação em leilões. Requerimento: 
deputado Antonio Carlos Arantes

ACONTECE NA SEMANA

COMISSÕES

Comissão da PEC do piso salarial
da educação elege presidente e vice

O líder do Governo na As-
sembleia, deputado Durval 
Ângelo (PT), vai presidir os 
trabalhos da Comissão da Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 49/18, que determi-
na o pagamento do piso sala-
rial nacional aos servidores da 
educação em Minas Gerais. O 
vice-presidente será o deputa-
do Glaycon Franco (PV). Durval 
Ângelo vai relatar a matéria.

A eleição de presidente e 
vice e a escolha do relator fo-
ram feitas em reunião da co-
missão, na quarta-feira (30/5). 

Na reunião da semana 
passada, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB) defen-
deu que o relator proponha 
correções jurídicas no texto 
original, ouvindo consultores 
da ALMG. Ele justificou que 
a necessidade de ajustes na 

proposta já havia sido regis-
trada no parecer pela consti-
tucionalidade da PEC 49/18, 
emitido pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Sargento Rodrigues também 
sugeriu que seja considerado 
pelo relator um substitutivo 
proposto pelo deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB).

Em resposta, Durval Ân-
gelo observou que o proces-
so legislativo “não é solitário” 
e disse que a Consultoria da 
Casa é sempre ouvida a res-
peito das propostas, assim 
como serão ouvidos, no caso 
da PEC 49, também deputa-
dos da oposição e o Sindicato 
Único dos Trabalhadores em 
Educação (Sind-UTE), a res-
peito de adequações.

A PEC 49/18 tem 73 sig-
natários, sendo o primeiro 

deles o deputado Rogério 
Correia (PT). Ela insere o art. 
201-A na Constituição Es-
tadual, assegurando que o 
vencimento inicial das car-
reiras de professor de edu-

cação básica, especialista 
em educação básica e analis-
ta educacional na função de 
inspetor não será inferior ao 
piso nacional, instituído pela 
Lei Federal 11.738, de 2008. 

Produção de biocombustível será discutida
Políticas públicas que pos-
sam dar mais garantias 
para a produção do etanol, 
combustível produzido, por 
exemplo, por meio da fer-
mentação da cana-de-açúcar. 
Esse é o tema de audiência 
pública aprovada na quarta-
-feira (30/5) pela Comissão 
de Agropecuária e Agroin-

dústria. A intenção dos au-
tores do requerimento, os 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Fabiano Tolen-
tino (PPS) e Roberto Andrade 
(PSB), é de que a reunião seja 
realizada juntamente com a 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, que ainda deve 
aprovar a solicitação. 

Conflitos – Na Comissão de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, na 
quarta-feira (30/5), foi aprova-
do requerimento de audiên-
cia para debater conflitos 
agrários em Minas Gerais, 
que teriam sido provocados 
pelo Movimento dos Traba-
lhadores Sem Terra (MST). 

A solicitação é do deputado 
Antonio Carlos Arantes. A 
reunião será realizada em 
conjunto com as Comissões 
de Agropecuária e Agroin-
dústria e de Segurança Pú-
blica. O deputado Cristiano 
Silveira (PT) votou contra-
riamente à aprovação do 
requerimento.

Clarissa Barçante

Relator afirmou que o Sind-UTE e a oposição serão ouvidos
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 0h Zás – Edu Pio
 0h30 Comissão de Direitos Humanos (4/4) – Debate sobre as 

recomendações do relatório final da Comissão da Verdade em 
Minas Gerais ao Legislativo mineiro 

 3h30 Palestra – Noções de Legística formal e elaboração legislativa, 
com Maria Isabel Gomes Matos 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Juventude, informação e política
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Panorama – Machismo e violência
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Nova lei de adoção
 9h Comissão de Segurança Pública (8/5) – Debate sobre medidas 

para enfrentar a criminalidade em Betim
 12h30 Segunda Musical – Jennifer Alexandra e Duo Fortíssimo
 13h Geração – Eleições 2018: desemprego

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Comissão de Saúde (16/5) – Debate sobre a construção de 

hospital do câncer em Capelinha
 18h Sala de Imprensa – Juventude, informação e política
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado: saúde
 19h30 Palestra – Relendo os clássicos em época de crise, com Sérgio 

da Mata 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios regionais: territórios Mata, 

Vertentes e Caparaó

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plena-

rinho I)
19 horas

• Pensando em Minas (Teatro) – o tema é “Tecnologia e inovação a 
serviço da governança”, com mediação de Alexandre Bossi Queiroz, 
servidor da ALMG e professor da Escola do Legislativo, e palestras de 
Matheus Pereira Amaral Moreira, idealizador e desenvolvedor dos 
projetos Fiscalize Agora, Diagnóstico Público, Cotz! e DataSelf, e Da-
niel Lança, CEO da SmartGov

Quarta-feira (6/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 
José Alencar) – debater o Decreto 47.383, de 2018, que estabelece nor-
mas de licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas 
de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece pro-
cedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. 
Requerimento: deputado Inácio Franco

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Biblioteca Camilo Prates) – visitas téc-

nicas ao arquivo da Assembleia 
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano da Escola Estadual 

Coronel João Barreto, de Dores de Guanhães
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Plenarinho IV)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes das Faculdades Unificadas de 

Teófilo Otoni

Quinta-feira (7/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Di-

mensões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
9 horas

• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Biblioteca Camilo Prates) – visitas 
técnicas ao arquivo da Assembleia 

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater o fecha-

mento de agências dos Correios e as demissões de trabalhadores da 
empresa. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire 

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

13 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Escola do Legislativo) – Seminário 

Gestão Arquivística no Âmbito do Poder Legislativo 
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade da Saúde e Eco-

logia Humana, de Vespasiano
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – Grupo Ofó, com o show Do orum ao aiyê

Sexta-feira (8/6)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Di-

mensões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
16 horas

• Reunião da direção estadual do Patriota (Auditório SE) – cessão de espaço


