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PL da Lei de Diretrizes Orçamentárias
tem parecer distribuído pelo relator 

O deputado Cássio Soares 
(PSD), relator do Projeto de Lei 
(PL) 5.189/18, do governador 
do Estado, que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2019, distri-
buiu seu parecer em avulso 
aos parlamentares da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO), amplia-
da com membros das demais 
comissões permanentes. A co-
missão se reuniu ontem para 
apreciar a matéria, mas ela 
foi retirada de pauta a reque-

rimento do deputado Ulysses 
Gomes (PT). A discussão e vo-
tação do parecer ficaram para 
hoje. O relator recomenda a 
aprovação da matéria com 15 
emendas e uma subemenda e 
a rejeição de 59 emendas.

A LDO estabelece as me-
tas e as prioridades da ad-
ministração pública para o 
próximo ano e fixa as normas 
relativas à elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

O projeto prevê uma 
receita orçamentária de 

R$ 98,8 bilhões em 2019. No 
entanto, estima-se que a des-
pesa supere a receita, gerando 
um déficit de R$ 5,6 bilhões.

Também é esperado 
saldo negativo no resultado 
primário, que é a diferença 
entre receitas e despesas, 
descontadas as operações 
financeiras. Para 2019, a esti-
mativa é de que esse déficit 
seja de R$ 677 milhões.

O Executivo trabalha com 
a previsão de crescimento de 
6,6% da receita tributária, 

estimada em R$ 63,5 bilhões 
em 2019. 

Em relação às despesas, 
merecem destaque os gastos 
com pessoal e encargos so-
ciais, que representam 59% 
do total das despesas cor-
rentes do Estado. Com rela-
ção à dívida pública, o valor 
projetado para o pagamento 
dos juros, dos encargos e da 
amortização totaliza R$ 8,1 
bilhões, o que equivale a um 
aumento de aproximada-
mente 8,4% em relação ao 
projetado para 2018.

Após aprovado o parecer 
da comissão, o PL 5.189/18 
pode ser votado, em turno 
único, pelo Plenário. Os traba-
lhos legislativos do 1º semes-
tre não podem ser encerrados 
sem a aprovação da LDO.
Crédito – Outro projeto do 
governador a ter seu parecer 
distribuído em avulso, on-
tem, foi o PL 5.011/18, que 
está em análise na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). A matéria autoriza o 
Poder Executivo a contrair 
empréstimo para o pagamen-
to de precatórios. O relator, 
deputado Leonídio Bouças 
(MDB), concluiu pela consti-
tucionalidade do projeto na 
forma original. 

Proposição cria polo de produtos orgânicos
Outras comissões se reuni-
ram ontem para a aprecia-
ção de projetos de lei. Na 
Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria, receberam 
pareceres de 1º turno favo-
ráveis o PL 4.029/17, que 
institui a Zona da Mata mi-
neira como Polo Agroecoló-
gico e de Produção Orgânica, 
e o PL 3.968/16, que cria a 
Política e o Sistema Esta-
duais de Convivência com 
o Semiárido. Ambos são de 

autoria do deputado Rogério 
Correia (PT). 

O relator do PL 4.029/17, 
deputado Roberto Andrade 
(PSB), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), com emenda que 
apresentou. A alteração apenas 
especifica que a Zona da Mata 
compreende os Territórios de 
Desenvolvimento Mata e Ca-
paraó, conforme nomenclatura 
proposta pelo governo em 2016.

O deputado Roberto 
Andrade também relatou o 
PL 3.968/16. Ele recomen-
dou a aprovação na forma 
do substitutivo nº 2, que 
apresentou. O novo texto 
combina dispositivos do 
projeto original, do subs-
titutivo nº 1 apresentado 
pela CCJ e de propostas da 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Agrário.
TJMG – Na Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-

tária (FFO) recebeu parecer 
favorável o PL 4.909/18, do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), que transfor-
ma cargos de provimento em 
comissão do órgão. O rela-
tor, deputado Ivair Nogueira 
(MDB), recomendou a apro-
vação na forma do substitu-
tivo nº 1, apresentado pela 
Comissão de Administração 
Pública. Com isso, a matéria 
está pronta para Plenário 
em 1º turno.

FFO, ampliada com membros de outras comissões, deverá analisar hoje o projeto da LDO para 2019

 Willian Dias
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Relatório aponta defasagem entre 
orçamento e repasses para a saúde

Técnicos da Secretaria de Es-
tado de Fazenda apresenta-
ram ontem, em reunião da 
Comissão de Saúde, o relató-
rio quadrimestral de presta-
ção de contas do Estado re-
ferente ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). De acordo com 
o documento, apresentado 
pela assessora-chefe de Pla-
nejamento da secretaria, Po-
liana Cardoso Lopes, do total 
de R$ 5,8 bilhões autorizados 
no orçamento do setor, 59% 
já foram empenhados, o que 
coloca o governo como cum-
pridor da determinação cons-
titucional de aplicação de, no 
mínimo, 12% da receita cor-
rente líquida no setor.

O que chamou a atenção 
no relatório, no entanto, foi a 
diferença entre o que estava 
previsto e o que foi efetiva-
mente pago até hoje. Diver-
sos programas e unidades de 
saúde ainda não receberam 
recursos neste ano. Dos R$ 5,6 
bilhões de restos a pagar, 
contas que ficaram do ano 
passado, apenas R$ 713 mi-
lhões foram pagos até agora.

Em áreas considera-
das fundamentais, como a 
atenção básica à saúde, por 
exemplo, foram investidos e 
efetivamente pagos até ago-
ra apenas 1% do orçamento 
previsto.

O presidente da Comis-
são de Saúde, deputado Car-
los Pimenta (PDT), disse que 
o governador Fernando Pi-
mentel terá de responder ju-
dicialmente pela forma como 
vem tratando a área.

Poliana admitiu que, 
diante da crise financeira do 
Estado, a prioridade é o cus-
teio, e não o investimento. 
De todas as áreas da saúde, 
a política estadual de aten-
ção hospitalar é a que teve a 
maior execução de despesas 

até agora, por causa da situa-
ção crítica dos hospitais: 16% 
do total previsto para o ano.

O chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Saúde, 
Lisandro Carvalho Lima, argu-
mentou que a crise financeira 
é geral e que a perda de recei-
tas do Estado com a desonera-
ção das exportações determi-
nada pela Lei Kandir tem de ser 
levada em consideração.

Simone Reis de Oliveira,  
analista de controle externo 
do Tribunal de Contas do Es-

tado (TCE), afirmou que os 
restos a pagar vêm sendo acu-
mulados ano a ano, chegando 
a um total de R$ 21 bilhões 
em 2018, o que motivou o tri-
bunal a pedir uma auditoria. 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) reclamou que 
nenhum centavo foi investido 
na implantação dos hospitais 
regionais, ao contrário do 
que o governador havia pro-
metido. Segundo ele, o Esta-
do deve mais de R$ 4 bilhões 
aos municípios.

Condenação do Brasil pauta audiência
A condenação do Brasil na 
Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, em decorrência 
do assassinato do jornalista 
Vladimir Herzog pela ditadura, 
em 1975, será debatida hoje, 
às 15 horas, no Auditório do 
andar SE, em audiência públi-
ca. O requerimento de realiza-
ção da reunião, de autoria do 
deputado Durval Ângelo (PT), 
foi aprovado ontem pela Co-
missão de Direitos Humanos.

Na reunião de ontem, Dur-
val Ângelo ressaltou que, entre 
outros convidados da audiên-
cia, estará presente o teólogo 

Leonardo Boff, fato que consi-
dera ter dupla importância em 
sua trajetória como parlamen-
tar, uma vez que ele acompa-
nha há anos o trabalho da co-
missão. O deputado referia-se 
à sua indicação, pelo governa-
dor Fernando Pimentel, para 
ocupar vaga de conselheiro no 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), prevendo que a audiência 
sobre a morte do jornalista será 
seu último ato na Comissão de 
Direitos Humanos, a qual presi-
diu por diversos mandatos.

A menção levou os deputa-
dos Ivair Nogueira (MDB) e Car-

los Pimenta (PDT) a parabeniza-
rem o colega pela indicação.
Audiências – Outras comissões 
se reuniram ontem para apro-
var requerimentos. A Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável aprovou, 
entre outras coisas, requerimen-
to do deputado Arlen Santiago 
(PTB), que solicitou audiência 
sobre projeto de revitalização 
de nascente na comunidade ru-
ral de Estiva, no Norte de Minas.

A Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas 
aprovou, entre outras coisas, 
solicitação dirigida ao deputado 

federal Fábio Ramalho (MDB- 
-MG), para que seus parlamen-
tares participem de reunião da 
bancada federal mineira sobre 
a duplicação da BR-381.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te aprovou audiência reque-
rida pelo deputado João Leite 
(PSDB), para discutir denúncias 
sobre a atuação de entidades 
de defesa dos aposentados.

Na Comissão de Cultura, 
foi aprovada visita à Casa do 
Artesão, em Caeté, por soli-
citação do deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB).

Ricardo Barbosa

Comissão de Saúde ouviu técnicos do governo, que apresentaram relatório quadrimestral do SUS
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Escritora destaca papel da literatura
como espaço de resistência da mulher

“É longo o caminho para a 
liberdade, é um caminho de 
gerações. Às vezes perde-
mos, às vezes ganhamos, mas 
não se pode deixar de lutar”. 
As palavras, pronunciadas 
pela escritora moçambicana 
Paulina Chiziane, marcaram, 
ontem, audiência pública da 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres da Assembleia Le-
gislativa, realizada na Acade-
mia Mineira de Letras, para 
discutir questões de gênero 

na literatura e na linguagem. 
Para a escritora, convidada 
especialmente para a reu-
nião, a literatura é um dos lu-
gares de luta e resistência na 
nossa sociedade.

Paulina Chiziane desta-
cou a origem do desequilí-
brio entre os gêneros femi-
nino e masculino na litera-
tura. Ela lembrou que até 
mesmo na Bíblia, no Antigo 
Testamento, Eva é retratada 
como uma “mulher pecado-

ra”, a responsável pelo revés 
da humanidade. “Onde es-
tavam as mulheres quando 
esse capítulo foi escrito? La-
vando roupa ou cozinhando? 
Elas permitiriam essa escri-
ta?”, perguntou.

“Ligamos a TV e a mulher 
erotizada e pecadora ainda 
está lá”, acrescentou a escrito-
ra, que defendeu o resgate de 
referências positivas da mulher 
não só nos textos religiosos, 
mas em todo e qualquer dis-

curso. Ela ressaltou a urgência 
de recuperar outras imagens 
do feminismo e construir um 
contraponto a esse imaginário 
arraigado culturalmente.

Nascida em Manjaca-
ze, Moçambique (África), no 
ano de 1955, Paulina Chizia-
ne é também contadora de 
histórias, ativista política e 
conselheira da Presidência da 
República, em seu país. Ela é 
autora do romance Balada de 
amor ao vento, de 1990. Sua 
escrita versa sobre liberdade 
e igualdade.

Segundo a pedagoga e 
militante da Juventude Negra 
Ayana Omi Amorim de Olivei-
ra, os contos africanos, como 
os de Paulina, a auxiliaram 
na construção de sua iden-
tidade. Ela enfatizou o papel 
decisivo de sua mãe, que lhe 
apontou nos livros escolares 
o viés reducionista com que 
os negros eram tratados. “So-
mos filhos de reis e rainhas, 
de um povo com estrutura 
econômica e de engenharia 
muito avançada, mas que 
teve o seu destino roubado”, 
declarou Ayana.

Ela também destacou o 
papel do trabalho de escrito-
ras como Conceição Evaristo 
e Carolina de Jesus. 

Comissão Extraordinária das Mulheres discutiu questões de gênero na linguagem e na literatura

 Sarah Torres

Linguagem pode provocar “apagamento”
A reunião da Comissão Extra-
ordinária das Mulheres tra-
tou ainda do “apagamento” 
que o uso convencional da 
linguagem exerce em relação 
à mulher. “Somos invisibiliza-
das e submetidas na lingua-
gem”, afirmou a presidenta 
da comissão, deputada Ma-
rília Campos (PT). Ela contou 
que, ao se tornar integrante 
da Comissão Extraordinária 
Pró-Ferrovias Mineiras, soli-
citou que fosse tratada como 
vice-presidenta, o que teria 
causado estranhamento e, até 
mesmo, questionamentos. 

Para Marília Campos, 
esse incômodo ou a tentati-

va de manter a terminologia 
protocolar é uma forma de 
apagar, inclusive, a represen-
tação simbólica do feminino. 
“Temos que ocupar nosso lu-
gar nas instâncias de disputas 
políticas e simbólicas”, disse.

Constância Duarte, profes-
sora da Universidade Federal 
de Minas Gerais, afirmou que 
o termo presidenta está no 
dicionário e que o “estranha-
mento” causado pela palavra 
se dá exclusivamente porque 
os homens não estão acostu-
mados a dividir as instâncias 
de poder com mulheres.

A professora da Univer-
sidade Federal Fluminense e 

diretora da Nandyala Editora, 
Íris Amâncio Kamwa, disse 
que as tensões na língua, in-
clusive aquelas referentes ao 
gênero, se dão em função do 
descompasso entre a lingua-
gem, que é viva e dinâmica, 
e a gramática, um código que 
ainda guarda muito da visão 
eurocêntrica e masculina.

Íris contou que sua expe-
riência com a edição de textos 
escritos por mulheres negras 
tem apontado que a literatura 
é capaz de provocar desloca-
mentos. “Há formas diferen-
ciadas de se expressar”, disse.

A candidatura da escri-
tora Conceição Evaristo à 

Academia Brasileira de Letras 
(ABL) foi defendida pelas par-
ticipantes do evento. Ela nas-
ceu na favela do Pindura Saia, 
região que fica na parte alta 
da Avenida Afonso Pena, em 
Belo Horizonte. Em 2017, re-
cebeu o Prêmio Governo de 
Minas Gerais, pelo conjunto 
da obra. Foi agraciada com o 
Prêmio Jabuti, em 2015, pela 
obra Olhos d’água.

Marília Campos se com-
prometeu a apresentar re-
querimento para enviar à 
ABL manifestação de apoio 
à escritora. A reunião foi en-
cerrada com apresentação do 
músico Sérgio Pererê.
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Comissão especial dá parecer favorável
à indicação de Durval Ângelo ao TCE

A indicação do líder do Gover-
no na ALMG, deputado Dur-
val Ângelo (PT), para o cargo 
de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) rece-
beu, em reunião realizada na 
noite de ontem, parecer fa-
vorável da comissão especial 
criada para analisá-la. Agora, 
a indicação, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel, 
está pronta para análise em 
Plenário, em turno único.

Na reunião, Durval Ân-
gelo foi sabatinado pelos in-
tegrantes da comissão espe-
cial. Em seu pronunciamen-
to, ele destacou seu trabalho 
como professor de Filosofia, 
sua atuação em pastorais so-
ciais da igreja católica e seus 
quase 30 anos de mandato 
parlamentar (seis anos como 
vereador em Contagem e 23 
anos e sete meses como de-
putado na ALMG). Disse que 
o cargo no TCE será um desa-
fio, mas que espera aprender 
com sua nova função.

O deputado aproveitou 
para agradecer ao governa-
dor a indicação e ao presi-
dente da Assembleia, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB), 
o apoio. Também destacou as 
trajetórias de cada um dos 
integrantes da comissão es-
pecial, presidida pelo deputa-
do Tito Torres (PSDB), tendo 
Dirceu Ribeiro (Pode) como 
vice e João Magalhães (MDB) 
como relator. Os demais 
membros são André Quintão 
(PT) e Agostinho Patrus Filho 
(PV). Durval Ângelo respon-
deu perguntas dos colegas, 
durante a reunião.
Vaga – Durval Ângelo foi in-
dicado para ocupar a vaga 
aberta com o falecimento 
da conselheira Adriene An-
drade, em abril deste ano. 
O TCE é composto por sete 
conselheiros, sendo três 
indicados pelo governador 
e quatro escolhidos pela 
ALMG. Os indicados pelo 
governador precisam ser, 

alternadamente, seleciona-
dos em lista tríplice apre-
sentada pelos auditores do 
TCE, em outra lista tríplice 
de procuradores do Ministé-
rio Público de Contas e por 
livre nomeação, como foi o 
caso de Adriene Andrade. 
Por isso, a vaga será preen-
chida pelo mesmo critério.

Durval Ângelo ingressou 
na Assembleia em 1995. Foi 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos por 12 

anos e 2º-vice-presidente da 
ALMG, no biênio 1999-2000. 
É autor de diversas leis, in-
clusive as que criaram as 
políticas de combate às dis-
criminações racial e étnica e 
de apoio às vítimas de crimes 
violentos e a seus familiares.

Caso a indicação seja 
aprovada, quem assume a 
vaga na ALMG é Tony Carlos 
(MDB), suplente de depu-
tado pela coligação Minas 
para Todos.

PLENÁRIO

PEC tem apoio, mas obstrução continua

Willian Dias

Durval Ângelo foi sabatinado pela comissão na noite de ontem

Acompanhada nas galerias 
por servidores da educação, 
a Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem foi marcada por 
debates acirrados entre parla-
mentares da base e da oposi-
ção ao governador Fernando 
Pimentel. No centro das aten-
ções, estava a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 

49/18, que tem como pri-
meiro signatário o deputado 
Rogério Correia (PT) e prevê 
o pagamento do piso salarial 
nacional aos servidores da 
educação em Minas Gerais.

Os deputados da opo-
sição, embora manifestem 
apoio à medida, questio-
nam a efetividade do texto 

da PEC 49/18. Por isso, man-
tiveram a obstrução da pau-
ta de votação.

Depois de mais de três 
horas, a reunião, que começou 
com a presença de mais de 40 
deputados, foi encerrada por 
falta de quórum e com o anún-
cio de acordo entre os líderes 
para reabrir a votação na ter-
ça-feira (17). A notícia foi dada 
pelo 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia (PT), 
após conversa com o presiden-
te Adalclever Lopes (MDB).

Com a reabertura da dis-
cussão do primeiro dos 12 
vetos da pauta, o deputado 
Sargento Rodrigues (PTB) usou 
da estratégia regimental de 
solicitar uma hora para se posi-
cionar. Ele lembrou as medidas 
de Pimentel para aumentar os 
recursos do Tesouro, que, a 
seu ver, não surtiram efeito.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) afirmou que Minas Ge-
rais está “à beira da falência”.

O líder do bloco oposi-
cionista Verdade e Coerência, 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM), se manifestou a favor 
da obstrução da pauta. Ele 
chegou a afirmar que a opo-
sição votaria a favor da divi-
são da Codemig, prevista em 
matéria que tramita na Casa, 
se o governo garantisse des-
tinar os recursos arrecadados 
para saúde, educação e se-
gurança. O líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
propôs então ao orador faze-
rem uma emenda conjunta 
ao projeto da Codemig, mas 
a ideia não prosperou.

O deputado Paulo Guedes 
(PT) acusou os críticos do go-
vernador de fazerem oposição 
ao Estado e aos trabalhadores. 

Plenário teve debates acirrados entre governo e oposição

 Daniel Protzner
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 69/18

Do governador Fernando Pimentel. Indica o deputado Durval Ângelo 
para o cargo de conselheiro do TCE. Discussão em turno único

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-

ORDEM DO DIA

ORADORES

Obstrução 1
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) afirmou ser a favor 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 49/18, 
que determina o pagamen-
to do piso salarial nacional 
aos servidores da educação 
em Minas, mas defendeu a 
obstrução da pauta do Ple-
nário. Ele argumentou que a 
oposição só aceitará votar a 
matéria quando os servido-

res receberem salários em 
dia. “O governo é incoeren-
te e não cumpre acordos”, 
disse, acrescentando que 
a oposição até aceitaria a 
proposta da divisão da Co-
demig se os recursos arre-
cadados forem destinados 
às áreas de saúde, educação 
e segurança. Em aparte, o 
líder do Governo, deputado 
Durval Ângelo (PT), aceitou 
o desafio e propôs ao ora-

dor fazerem uma emenda 
conjunta ao projeto da Co-
demig. Também em apar-
tes, o deputado Dilzon Melo 
(PTB) frisou que o governo 
não quer essa emenda e o 
deputado Carlos Pimenta 
(PDT) criticou postagens nas 
redes sociais que acusam 
parlamentares de votarem 
contra a PEC, lembrando 
que foi um dos signatários 
da proposta.

Obstrução 2
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) lamentou o fato de a As-
sembleia estar há cinco meses 
sem votar projetos importan-
tes e fez um apelo para que 
a pauta seja desobstruída 
e sejam votadas matérias 
como a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
49/18, que assegura o pa-
gamento do piso salarial 

nacional aos servidores da 
educação. Ele acrescentou 
que, sem a aprovação de 
proposições como a que 
trata da Codemig, o gover-
no não tem como obter re-
cursos para colocar em dia 
os salários dos servidores. 
Cristiano Silveira acusou a 
oposição de não votar por 
não querer que o governo 
tenha dinheiro em caixa em 

ano eleitoral. Em aparte, 
o deputado Elismar Prado 
(Pros) manifestou seu apoio 
à PEC 49/18, lembrando ser 
signatário da matéria. O de-
putado Arnaldo Silva (DEM) 
ressaltou que o dinheiro 
arrecadado com a divisão 
da Codemig será vinculado 
à Previdência e que a legis-
lação não permite que ele 
seja direcionado a salários. 

Obstrução 3
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) também criticou 
a falta de votações em Ple-
nário e disse que a oposição, 
quando quer, também ajuda 
a governar, como ocorre em 
outros países. “Se fosse o 
nosso salário que estivesse 
parcelado, este Plenário es-
taria cheio”, salientou, con-
clamando todos os colegas 

a “honrarem seus compro-
missos”. “Que cada um possa 
assumir a responsabilidade”, 
afirmou. Dirigindo-se às ga-
lerias, lotadas de servidores, 
em sua maioria professores 
e demais trabalhadores da 
educação, Doutor Jean Frei-
re elogiou a mobilização da 
categoria e apelou para que 
não esmoreçam na cobrança 
de seus direitos. Em aparte, 

o deputado Léo Portela (PR) 
mostrou-se indignado com a 
obstrução da pauta do Ple-
nário. “Como é possível al-
guém se levantar contra os 
professores?”, indagou. Para 
ele, não votar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 49/18, que determina 
o pagamento do piso salarial 
nacional aos servidores da 
educação, é “indigno”.

Obstrução 4
Na mesma linha dos colegas 
de partido que o antecede-
ram, o deputado Rogério 
Correia (PT) defendeu a vo-
tação dos 12 vetos na pau-
ta do Plenário, para que se 
possa aprovar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 49/18, que determina 
o pagamento do piso salarial 
nacional aos servidores da 

educação e da qual é o pri-
meiro signatário. Segundo 
ele, havia quórum para vo-
tação, já que recomposição 
feita pouco antes assinalava 
a presença de 33 deputa-
dos no Plenário e mais dez 
em comissões. Ele frisou, 
porém, que a determinação 
dos oposicionistas de obs-
truir a pauta inviabilizaria a 
votação. Em aparte, o depu-

tado Isauro Calais (MDB) ob-
servou que a Mesa deveria 
iniciar a votação. Os depu-
tados Douglas Melo (MDB), 
Bosco (Avante) e Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) também de-
fenderam a PEC, enquanto o 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) indagou se o governo 
garantiria o pagamento dos 
salários em dia, caso a opo-
sição aprovasse a PEC.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 2h Assembleia Notícia 
 2h30 Comissão de Agropecuária (22/3) – O impacto da manutenção 

dos serviços públicos para a população rural na economia das 
cidades mineiras 

 6h30 Memória e Poder – Educador Miguel Arroyo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – São Tomé das Letras
 9h45 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo/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 – Educador Miguel Arroyo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Perigos nas cavernas
 20h Palestra – Financiamento de campanha: o impacto das novas 

regras da reforma eleitoral, com Denise Goulart, Bruno Carazza e 
Rogério Medeiros 

 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 artesanato da Associação Noiva do Cordeiro (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenarinho III) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 5.189/18 (turno único), do governador 
Fernando Pimentel, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2019

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater 

as concessões do transporte ferroviário e suas renovações. Requerimen-
to: deputado João Leite

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições que dispensam Plenário

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Creche Casa do Sol, de 
Belo Horizonte

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater a revista de pes-

soas transexuais no sistema socioeducativo. Requerimento: deputados 
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e João Leite

11h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário 

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 
proposições da comissão

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-

tir e votar proposições da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Executivo a realizar operação de crédito

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições que dispensam Plenário

14h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho III) – mesma pauta da reunião das 9h30
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a condenação 
do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão da 
morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Requerimento: deputa-
do Durval Ângelo

17 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 4.877/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o 
Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

19 horas
• Zás (Teatro) – Ive Luna, com o show Xirê

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)

PEC 49/18
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art. 201-A à Consti-
tuição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos servidores da 
educação não seja inferior ao piso salarial nacional. Discussão em 1º turno


