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PEC que torna impositiva execução de
emendas parlamentares vai a Plenário

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 34/15, 
que trata do orçamento 
impositivo com relação às 
emendas parlamentares, já 
pode ser analisada pelo Ple-
nário da Assembleia Legisla-
tiva, em 1º turno. Ontem, a 
proposição recebeu parecer 
favorável da comissão es-
pecial responsável por sua 
análise. O relator, deputado 

João Magalhães (MDB), que 
também é vice-presidente 
da comissão, opinou pela 
aprovação da proposta na 
forma do substitutivo nº 1, 
que apresentou.

De autoria coletiva, ten-
do como primeiro signatário 
o ex-deputado Wander Bor-
ges, a PEC 34/15, original-
mente, acrescenta disposi-
tivos aos arts. 159 e 160 da 

Constituição do Estado e ao 
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

O objetivo é tornar obri-
gatória a execução das pro-
gramações previstas nas 
emendas individuais dos 
deputados ao orçamento do 
Estado, até o limite de um 
percentual da receita cor-
rente líquida (RCL) realizada 
no exercício anterior.

O texto inicial da PEC 
previa o percentual de 1,2% 
da RCL já para o orçamento 
de 2019, mesmo índice da 
legislação federal (Emenda 
Constitucional 86, de 2015). 
Mas essa foi uma das mudan-
ças introduzidas pelo subs-
titutivo nº 1. Diante das difi-
culdades do Estado, o novo 
texto propõe 0,6% para 2019, 
0,8% para 2020, 1% em 2021 
e 1,2% a partir de 2022.

Esses índices poderão ser 
revistos caso a reestimativa 
da receita e da despesa re-
sulte no não cumprimento da 
meta de resultado fiscal esta-
belecida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

A justificativa da PEC es-
clarece que o sistema atual 
de proposição de emendas, 
que é apenas autorizativo, 
confere um poder arbitrário 
ao governador na execução 
do orçamento. Isso acabaria 
por “sujeitar os parlamenta-
res ao poder dos agentes do 
Executivo, que se utilizam 
dessa situação para realizar 
barganhas”, diz o texto.

 Luiz Santana

 Comissão especial deu parecer favorável à PEC 34/15, em 1º turno, na forma de substitutivo

Área de saúde terá 50% das destinações
O substitutivo nº 1 à PEC 34/15 
muda também os percentuais 
de destinação dos recursos 
das emendas parlamentares. 
Segundo o novo texto, 50% 
devem ser para ações e ser-
viços públicos de saúde. Esse 
montante será computado 
para fins de cumprimento 
de dispositivo constitucional 
que exige destinação mínima 
para a área. O texto original 
previa 35% para saúde e 20% 
para educação.

Ainda de acordo com o 
texto, os restos a pagar po-
derão ser considerados para 
fins de cumprimento do que 

está previsto na PEC, até o 
limite de 0,35% da receita 
corrente líquida realizada no 
exercício anterior.

Em até 60 dias após a pu-
blicação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o Poder Execu-
tivo deverá receber os dados 
das emendas parlamenta-
res, bem como a ordem de 
prioridade das demandas de 
cada deputado.

A execução das emendas 
parlamentares, nos termos 
da PEC 34/15, só poderá dei-
xar de ser feita em situações 
de impedimentos legais e 
técnicos, o que deverá ser 

tratado em lei complementar. 
Nesse caso, após um trâmite 
preestabelecido, os recursos 
poderão ser remanejados.
Municípios – O substitutivo 
nº 1 inova também em rela-
ção ao texto original, ao pro-
por alterações no art. 181 da 
Constituição do Estado. O 
objetivo é regulamentar as-
pectos relacionados à restri-
ção de repasses de recursos 
públicos estaduais a municí-
pios inadimplentes.

O relator observa que 
parcela relevante das emen-
das parlamentares é desti-
nada aos municípios e que 

a prestação de contas é im-
portante para a fiscalização 
do efetivo cumprimento dos 
planos de trabalho e da apli-
cação dos recursos públicos.

Porém, muitos prefeitos 
têm dificuldades de prestar 
contas “por força de irregu-
laridades ou inconsistências 
ocasionadas pelos seus an-
tecessores”. Nesses casos, 
a jurisprudência assegura a 
suspensão da inadimplência, 
desde que o gestor adote 
medidas para a regulariza-
ção das pendências. O subs-
titutivo busca consolidar 
esse entendimento.
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União entre produtor rural e indústria 
é apontada como saída para a crise

A integração entre os produ-
tores rurais e a indústria é um 
caminho para sair da crise e 
um estímulo para o desen-
volvimento econômico. Esse 
foi o pensamento dominante 
entre os convidados da au-
diência pública da Comissão 
de Agropecuária e Agroin-
dústria, realizada ontem, que 
debateu a situação do setor 
sucroenergético no Estado.

Convocada a requeri-
mento do presidente da 
comissão, deputado Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB), 
a audiência mobilizou re-
presentantes do setor su-
croenergético em função do 
Megacana Tech Show, anti-
go Canacampo Tech Show, 
marcado para agosto, em 
Campo Florido (Triângulo 
Mineiro). A mudança do 
nome se deve ao novo for-
mato do evento, fortalecido 
com a participação de 26 
usinas de açúcar e álcool.

A integração entre os 
produtores de cana-de-açú-
car e a indústria, no plane-
jamento e na execução do 
evento, se deu por meio da 
Associação dos Fornecedo-
res de Cana da Região de 
Campo Florido (Canacampo) 
e da Associação das Indús-
trias Sucroenergéticas de 
Minas Gerais (Siamig).

O presidente da Cana-
campo, Marcos César Bru-
nozzi, vê na realização do 
evento a oportunidade de 
selar uma aliança capaz de 
tirar o setor da crise. Ele res-
saltou que o setor é um dos 
que mais sofrem com a crise, 
que levou ao fechamento de 
70 usinas em todo o País. 

Brunozzi afirmou, ainda, 
que esse segmento econômico 
alimenta uma boa expectativa 
com o programa Renovabio, 
do governo federal, de incen-
tivo aos biocombustíveis. O 
presidente da Siamig, Mário 

Campos, também demonstrou 
entusiasmo com a proposta. 

O deputado Antonio Carlos 
Arantes disse que o setor sucro-
energético avançou muito, agre-
gando valor com mecanização 
e tecnologia. Em sua opinião, a 
cana-de-açúcar é um produto 
sustentável. O parlamentar foi 
homenageado pela diretoria da 

Canacampo, em reconhecimen-
to a seu trabalho em prol do setor.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) frisou que os produtores 
de cana-de-açúcar, assim como 
as usinas, são responsáveis por 
levar prosperidade a vários 
municípios. “O agronegócio é 
a vocação dessas cidades, esse 
é o caminho”, declarou.

Foco de combate às drogas deve mudar

É preciso mudar as estratégias 
de prevenção para combater 
o avanço das drogas sobre 
a juventude. Essa foi a con-
clusão dos participantes de 
audiência pública da Comis-
são de Prevenção e Comba-
te ao Uso de Crack e Outras 
Drogas, realizada ontem, por 
ocasião da Semana Nacional 
de Prevenção às Drogas.

O especialista em Psicaná-
lise e Educação Sérgio Porfírio 
destacou os desafios de cons-
cientizar as crianças e os adoles-
centes contra as drogas numa 
era globalizada, em que todos 
possuem acesso à internet por 
meio de seus smartphones. 
“Hoje temos acesso ao mun-
do inteiro em nossas mãos. E 
essa facilidade passa para tudo. 

Quando sentimos angústia, re-
correr às drogas é o caminho 
mais fácil”, disse.

Sérgio Porfírio também 
enfatizou que as campanhas 
precisam deixar de focar ape-
nas nas drogas ilícitas e buscar 
conscientizar contra o consu-
mo de bebidas alcoólicas. 

“As drogas lícitas são mui-
to difundidas e sustentadas 
culturalmente. Estão sempre 
presentes em festas e come-
morações. E como as crianças 
enxergam os adultos que con-
somem? Eles sempre pare-
cem felizes consumindo. Elas 
aprendem vendo, por obser-
vação. É dentro de casa que se 
começa a prevenção”, alertou 
o assessor da Subsecretaria de 
Políticas sobre Drogas do Esta-
do, Luciano Magno Pinheiro. 

O superintendente da Co-
munidade Terapêutica Mães e 
Filhos, Marcílio de Assis, também 
ressaltou o papel que as drogas 
lícitas têm para os próprios pais.

O presidente da Asso-
ciação Sindical dos Trabalha-
dores em Hospitais de Minas 
Gerais (Asthemg), Carlos Au-
gusto Martins, aproveitou a 
audiência para denunciar a 
situação vivenciada por filhos 
e netos de pessoas atingidas 
pela hanseníase e que vivem 
nas antigas colônias, preju-
dicadas por um abandono 
histórico do Estado e, agora, 
ameaçadas pelo tráfico.

Autor do requerimento 
que deu origem à reunião 
e presidente da comissão, 
o deputado Antônio Jorge 
(PPS) disse que muitos jovens 
experimentam as drogas por 
acreditarem ser onipotentes 
e inatingíveis, mesmo tendo 
informações a respeito. “Eles 
sabem que as drogas fazem 
mal, mas acreditam que po-
dem superar”, apontou. O 
deputado acrescentou que 
as campanhas precisam levar 
isso em conta.

Audiência teve participação de representantes do setor sucroenergético

Daniel Protzner

 Sarah Torres

Participantes de reunião alertaram para consumo de drogas lícitas
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Delegacia da Criança e do Adolescente
de Contagem é insalubre e está lotada

Quinta-feira: um adolescen-
te é detido após tentativa 
de roubo e levado à Delega-
cia Especializada de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
(Depca/Dopcad) de Conta-
gem, na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. Manhã 
de sexta-feira: dentro de uma 
cela superlotada, ele teria so-
frido uma tentativa de abuso 
sexual e revidado. Tarde de 
sexta-feira: ele é tirado da cela 
e levado para uma entrevista 
social. Um colega que foi de-
tido junto com ele pede para 
que não volte ao local porque 
corria risco de ser morto. Mes-
mo assim, logo depois, ele é re-
conduzido à mesma cela. Sexta-
-feira, aproximadamente às 20 
horas: o adolescente é assassi-
nado por outros dois menores. 
A família só recebe a notícia às 
9 horas do dia seguinte.

A morte de Vítor Carva-
lho Souza, de 16 anos, ocor-
rida em junho de 2017, e a 
situação da Dopcad de Conta-
gem foram temas de audiên-
cia da Comissão de Direitos 
Humanos, realizada ontem. 
Segundo os debatedores, a 
delegacia está superlotada e 
em desacordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

O defensor público Mar-
cos Lourenço Capanema 
comparou o Dopcad a uma 
masmorra medieval. Emocio-
nados, os pais de Vítor, San-

dra Carvalho e Aílton Souza, 
pediram que o caso seja in-
vestigado e que todos os en-
volvidos sejam punidos para 
que a situação não se repita 
com outros jovens.

A promotora Carolina 
Melo Campos afirmou que 
os dois jovens que tiraram 
a vida de Vítor Carvalho já 
foram sentenciados a pena 
de internação no sistema 
socioeducativo. No caso do 
adolescente morto, a pro-
motora confirmou que, após 
o recolhimento, não houve 
determinação imediata para 
a internação dele. Mas o juiz 

da Infância e da Juventude 
de Contagem, Thiago França 
de Resende, achou por bem 
mantê-lo na Dopcad.

O juiz não compareceu à 
audiência. Enviou uma carta, 
na qual diz não considerar que 
a Dopcad apresente condições 
degradantes. Thiago Resende 
admite, no entanto, que ali 
não há estrutura para orienta-
ção e recuperação dos jovens.

O diretor de Gestão de 
Vagas e Atendimento Jurídico 
da Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública, Guilherme Ro-
drigues Oliveira, informou que 
há um cronograma para cons-

trução de novas unidades, visto 
que as existentes já estão todas 
superlotadas. Ele reconheceu 
que as condições do Dopcad de 
Contagem são insalubres.

Na opinião do represen-
tante do sindicato dos agentes 
socioeducativos, Rômulo Fran-
cisco de Assis, o sistema está 
em colapso em todo o Estado, 
e não apenas em Contagem.

O presidente da co-
missão, deputado Cristiano 
Silveira (PT), apresentou re-
querimentos com pedidos de 
providências e visita ao local, 
que deverão ser aprovados 
em breve.

PL do queijo artesanal passa na CCJ
A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou ontem 
parecer pela constituciona-
lidade do Projeto de Lei (PL) 
4.631/17, do governador 
Fernando Pimentel, que dis-
põe sobre a produção e a 
comercialização dos queijos 
artesanais no Estado. O pare-
cer do relator e presidente da 
comissão, deputado Leonídio 
Bouças (MDB), foi pela apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 1, que apresentou.

O novo texto não altera o 
conteúdo da proposição, ape-
nas promove adequações for-
mais. Segundo justificativa do 
Executivo, o PL 4.631/17 tem 
o objetivo de estabelecer uma 
legislação sanitária que seja 
compatível com a realidade 
dos produtores e permita o re-
conhecimento de todas as va-
riedades de queijo artesanal. 
Agropecuária – Outros três 
projetos considerados cons-
titucionais ontem tratam da 

política agropecuária. Dois 
deles são do governador, o PL 
4.876/17, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Defesa 
Agropecuária e cria o Conse-
lho Estadual de Defesa Agro-
pecuária, e o PL 4.877/17, 
que cria o Fundo Estadual de 
Defesa Agropecuária.

De autoria do deputado 
Doutor Jean Freire (PT), o PL 
2.725/15 institui a Política e o 
Programa Estadual de Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-

ral para a Agricultura Familiar.
Ainda receberam parece-

res pela constitucionalidade 
o PL 4.039/17, do deputa-
do Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), que cria financia-
mento destinado à aquisição 
de equipamentos de energia 
solar para habitações de fa-
mílias de baixa renda, e o PL 
5.181/18, do Tribunal de Justi-
ça, que institui os auxílios para 
saúde e transporte dos servi-
dores do Poder Judiciário.

Comissão de Direitos Humanos debateu caso de adolescente morto em delegacia de Contagem

Clarissa Barçante
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Tabela do SUS e diagnósticos tardios
comprometem o combate ao câncer

Defasagem da tabela do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
diagnósticos tardios, falta 
de recursos e excesso de 
burocracia foram alguns dos 
obstáculos apontados por 
deputados, médicos e re-
presentantes de entidades 
de apoio a pacientes com 
câncer para o combate à 
doença. Eles se reuniram 
ontem, em audiência pública 
da Comissão de Saúde.

Relatos como o de Rita 
de Cássia, de São João Nepo-
muceno (Zona da Mata), de-
monstram o hiato que há en-
tre os procedimentos ideais e 
o que realmente é oferecido 
à população. Apesar de rea-
lizar exames de mamografia 
anualmente, mesmo conse-
guindo se curar da doença, 
ela acabou por perder uma 
mama por causa da demora 
na definição do diagnóstico e 
no agendamento da cirurgia.

O seu caso representa 
o de muitas mineiras, como 
se pode concluir a partir das 
situações expostas por Cláu-
dia Magalhães, voluntária da 
Associação de Prevenção do 
Câncer na Mulher (Aspre-
cam). Uma das assistidas pela 
entidade esperou um ano 
para o agendamento de um 
ultrassom, após o diagnóstico 
da doença confirmado. 

Situações como essas 
também demonstram o des-
respeito à legislação vigente, 

que exige, desde 2012, por 
meio da Lei Federal 12.732, 
o início do tratamento em até 
60 dias após o diagnóstico. 

Um dos principais empeci-
lhos para o atendimento das de-
mandas das pacientes é a defa-
sagem da tabela do SUS, de acor-
do com o diretor da Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM), 
Henrique Couto. Enquanto uma 
prótese para a mama tem um 
valor de mercado de R$ 1,3 mil, 
o SUS paga apenas R$ 159 por 
ela, por exemplo. 

Segundo o diretor da 
SBM, é  igualmente importan-
te investir na prevenção, não 
só para impedir mortes como 
também para evitar mutila-

ções e outros transtornos que 
diminuem a qualidade de vida.
Investimentos – Presidente 
da Comissão de Saúde, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
destacou a necessidade de 
mobilização da sociedade para 
chamar a atenção do poder pú-
blico sobre a importância de in-
vestimentos no tratamento do 
câncer. Ele citou como exem-
plo a ser superado as dificulda-
des enfrentadas por cidadãos 
do interior para a locomoção 
até Belo Horizonte.

Nesse sentido, o deputado 
Dirceu Ribeiro (Pode) informou 
que, com o auxílio de emendas 
parlamentares de sua autoria, 
será construída unidade de on-

cologia no Hospital São Vicen-
te de Paulo, em Ubá.

O deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) destacou a impor-
tância do pré-diagnóstico para 
a cura de pacientes, tema da Lei 
22.433, de 2016, oriunda de pro-
jeto de sua autoria. A norma es-
tabelece ao SUS até 30 dias para 
a realização de exames destina-
dos à comprovação do câncer.

Ex-secretário de Estado 
de Saúde, o deputado An-
tônio Jorge (PPS), que soli-
citou a audiência, ponderou 
que o descumprimento de 
exigências legais, como a do 
intervalo entre diagnóstico e 
tratamento, se dá por parti-
cularidades do próprio SUS.

Flávia Bernardo

O atendimento às mulheres em tratamento contra o câncer de mama foi tema de audiência pública

PL sobre terras devolutas vai a Plenário
O Projeto de Lei (PL) 3.601/16, 
do deputado Tadeu Martins 
Leite (MDB), que trata das 
terras devolutas no Estado, 
está pronto para ir a Plená-
rio, em 1º turno. A proposi-
ção recebeu ontem parecer 
favorável da Comissão de 
Administração Pública. O 
relator e presidente da co-
missão, deputado João Ma-
galhães (MDB), opinou pela 
aprovação da matéria na for-

ma do substitutivo nº 2, que 
apresentou.

O novo texto incorpora 
as modificações do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, e faz correções necessá-
rias para a adequação técnica 
da proposição. 

As terras devolutas são 
aquelas que não são proprie-
dades de particulares e nem 
se constituem próprios da 

União, dos estados ou dos 
municípios. O projeto busca 
organizar o tratamento jurídi-
co dado a esse tema e, para 
tanto, consolida e aprimora 
a legislação estadual esparsa, 
revogando normas anteriores.

A comissão também apro-
vou a realização de audiência 
pública para debater a valori-
zação das carreiras de auxiliar 
e assistente administrativo e 
professor da Polícia Militar. O 

requerimento é do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB).
Mulheres – A Comissão Ex-
traordinária das Mulheres 
também aprovou, ontem, a 
realização de duas audiên-
cias, a requerimento de sua 
presidenta, a deputada Marí-
lia Campos (PT). Uma delas é 
sobre o tratamento dado pela 
mídia à mulher. A outra é para 
debater a situação das mulhe-
res negras na sociedade atual. 



21 de junho de 2018 quinta-feira – Assembleia Informa • 5ORADORES

Transporte
O processo de privatização 
de trecho da BR-135, entre o 
trevo de Curvelo (Região Cen-
tral) e Montes Claros (Norte), 
foi criticado pelo deputado 
Carlos Pimenta (PDT). O con-
trato de concessão foi assina-
do na terça-feira (19) e prevê 
duplicação da rodovia entre 
o entroncamento da BR-040 

e Corinto (Região Central) e 
instalação de postos de pedá-
gio, com tarifas de R$ 6,16. De 
acordo com o deputado, uma 
viagem entre a Capital e Mon-
tes Claros poderá custar em 
torno de R$ 40. Ele reclamou 
do processo de licitação, que 
teria sido feito sem qualquer 
consulta à sociedade. Carlos 
Pimenta é favorável à parceria 

com a iniciativa privada, mas 
defende tarifas mais compatí-
veis com o perfil socioeconô-
mico da população da região. 
Ele quer mais informações 
sobre o processo e ameaça re-
correr à Justiça para impedir o 
início das obras, se o governo 
não der explicações. “Nin-
guém sabe o que aconteceu”, 
reclamou o parlamentar.

Finanças 1
A operação financeira pre-
tendida pelo governo do Es-
tado, de lançar debêntures 
(títulos) da Minas Gerais Par-
ticipações (MGI) no mercado, 
direcionadas à Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
(Codemig), foi criticada pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PTB). Pela operação, a 
Codemig compraria debêntu-

res com R$ 2 bilhões a serem 
obtidos com banco chinês. 
Segundo o deputado, o go-
verno pretende utilizar os 
recursos para pagar a folha 
de salários. “A Lei de Respon-
sabilidade Fiscal não permite 
a aplicação da receita de ca-
pital derivado da alienação 
de bens públicos para finan-
ciamento de despesa corren-
te, ou seja, despesas de pes-

soal”, declarou. Em aparte, o 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) também disse que 
o dinheiro da operação não 
pode ser usado para pagar os 
servidores. “Essa operação é 
fraudulenta e, se for levada 
adiante, o banco que fizer 
a transação com a Codemig 
terá de responder por isso na 
Justiça num futuro bem pró-
ximo”, advertiu.

Polícia
O deputado João Leite (PSDB) 
apresentou o áudio do gram-
po de uma ligação entre o 
chefe da Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, João Otacílio 
Neto, e um assessor do líder 
do Governo, deputado Dur-
val Ângelo (PT), para agen-
dar uma reunião no gabinete 
desse parlamentar. Segundo 
João Leite, a mando do ex- 

-secretário de Governo, Odair 
Cunha, o encontro seria uma 
articulação para exoneração 
da ex-titular da Polícia Civil, 
delegada Andréa Vacchia-
no. A trama também teria 
como objetivo substituição 
na chefia do Departamento 
de Fraudes, hoje ocupada 
pelo delegado Rodrigo Bossi. 
“Não vamos aceitar uma polí-
cia política em Minas Gerais”, 

declarou. João Leite avaliou 
que o PT estaria “aparelhan-
do” a Polícia Civil no Estado. 
Também responsabilizou o 
governo por problemas nas 
áreas de saúde, educação 
e segurança, destacando o 
atraso no pagamento dos 
servidores. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB) considerou a denúncia 
“gravíssima”.

Saúde
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) fez críticas à atuação 
do governo do Estado em 
diferentes áreas. Dirigindo- 
-se a hansenianos presentes 
nas galerias do Plenário, ele 
afirmou que o governo pare-
ce não estar interessado em 
votar um projeto que tramita 
na ALMG sobre o tema. Ao 
enfocar a saúde, Arlen San-

tiago registrou que o governo 
deve mais de R$ 5 bilhões em 
repasses a municípios e insti-
tuições do setor, sendo R$ 4 
bilhões na atenção básica. Ele 
reclamou também que sua 
mãe, professora aposentada, 
recebeu apenas parte de sua 
aposentadoria, ontem. “Nun-
ca antes isso aconteceu”, dis-
se. O deputado acrescentou 
que o governo, com a pro-

messa de pagar em dia os 
salários, aprovou projetos na 
ALMG aumentando impostos 
e tomando recursos de de-
pósitos judiciais, e os atrasos 
só aumentam. “É uma pro-
paganda enganosa. Pimentel 
dizia que ouviria para gover-
nar, mas não quer ouvir os 
hansenianos das colônias, os 
professores, a área de saú-
de”, protestou.

Finanças 2
O deputado André Quintão 
(PT) reclamou da oposição, 
que, segundo ele, está obs-
truindo os trabalhos da As-
sembleia e impedindo o go-
verno de encontrar soluções 
para problemas financeiros 
do Estado. Ele considerou 
que a atitude tem caráter 
de exploração eleitoral. De 
acordo com André Quintão, 

a falta de acordo para vota-
ções na Casa está impedin-
do a aprovação de projetos 
que poderiam aliviar o caixa 
do Estado e regularizar situa-
ções como o parcelamento 
dos salários dos servidores. 
Ele citou projetos de anteci-
pação de créditos do Estado, 
de abertura de linha de finan-
ciamento para pagamento 
de precatórios e de abertura 

de capital da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
(Codemig). Também mencio-
nou a operação financeira en-
tre a Codemig e a Minas Ge-
rais Participações (MGI), no 
valor de R$ 2 bilhões, suspen-
sa pelo Tribunal de Contas do 
Estado, a pedido da oposição. 
“Querem inviabilizar o gover-
no e estão prejudicando os 
mais pobres”, criticou.Fo

to
s:

 G
ui

lh
er

m
e 

D
ar

da
nh

an



6 • quinta-feira – Assembleia Informa 21 de junho de 2018

ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 0h40 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com  Adriano 

Pilatti 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (21/3) – Discutir os índices de 

violência como parte da agenda de luta do Dia Internacional da 
Mulher 

 5h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 
Ladeira 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Pará de Minas 
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 
desenvolvimento regional: Vale do Rio Doce e Vale do Aço 

 13h Mundo Político 
 13h30 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Violência contra a pessoa idosa 
 20h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de 

Mello 
 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

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 

serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Colégio Nossa Senhora das 
Dores, de Belo Horizonte

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

bater o tráfego de caminhões de minério na Rodovia MG-030. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

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

ções que dispensam Plenário
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Giz em pedaços, com o Grupo Contemporâneo 

de Dança Livre

Reunião Ordinária (14 horas)
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 
vítimas de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

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 au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. 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 23.765
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 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 Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa 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)


