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Renovação de concessões será debatida
A Comissão Extraordinária Pró
‑Ferrovias Mineiras ouvirá ho
je, às 10 horas, no Plenarinho 
II, dirigentes de instituições re
lacionadas ao setor ferroviário. 
São eles Roberto Willians de 
Santana, diretor‑geral da Es
cola Técnica Estadual de Trans

porte Engenheiro Silva Freire, 
do Rio de Janeiro, e César Mori 
Júnior, presidente do Circuito 
Ferroviário Vale Verde, da re
gião de Lavras (Sul de Minas).

O requerimento para ou
vir os dois convidados, de au
toria dos deputados João  Leite 

(PSDB), Sargento Rodrigues 
(PTB) e Duarte Bechir (PSD), 
foi aprovado pela comissão 
em reunião realizada ontem, 
primeiro dia de atividades do 
Poder Legislativo após o breve 
recesso parlamentar.

O principal objetivo da no

va reunião é dar continuidade 
aos debates sobre a antecipa
ção em dez anos, pela União, 
da renovação das concessões 
ferroviárias vigentes, prevista 
na Medida Provisória 752/16, 
que se transformou na Lei Fe
deral 13.448, de 2017.

Mesa da Assembleia promulga hoje a
emenda do piso salarial da educação

Será promulgada hoje pela 
Mesa da Assembleia a Emen
da Constitucional 97, que 
determina o pagamento, aos 
servidores da educação bási
ca em Minas, do piso salarial 
nacional da categoria. A ceri
mônia de promulgação está 
marcada para as 10 horas, no 
Salão Nobre.

A Emenda 97 é oriunda da 

Proposta de Emenda à Consti
tuição (PEC) 49/18, de autoria 
coletiva de 73 parlamentares 
e aprovada em Plenário, no 
dia 25 de julho. Ela entrará em 
vigor com a publicação da pro
mulgação, o que deverá ocor
rer também hoje.

“A aprovação da PEC 
49/18, futura Emenda Consti
tucional 97, foi o coroamento 

de um processo de luta e par
ceria com os sindicatos, em 
especial o Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação 
(Sind‑UTE)”, afirma o deputa
do Rogério Correia (PT), pri
meiro signatário da proposta.

Será incluído na Consti
tuição Estadual o art. 201‑A, 
que prevê o pagamento do 
piso. Ele tem dois parágrafos. 

O parágrafo 1º estabelece 
que a remuneração integral 
do piso será concedida para 
profissionais com jornada de 
trabalho de 24 horas sema
nais. O parágrafo 2º assegu
ra os reajustes na mesma pe
riodicidade e percentual ado
tados na atualização do piso 
nacional e nomeia as carrei
ras da educação básica.

Comitê de fórum técnico abre trabalhos
Dois representantes da so
ciedade civil coordenarão os 
trabalhos do comitê de re
presentação do fórum técni
co Plano Estadual da Política 
para a População em Situação 
de Rua, realizado pela As
sembleia Legislativa. Foram 
eleitos para essa tarefa Daniel 
dos Santos da Cruz, do Movi
mento Nacional da População 
de Rua, e Jéssica Gabrielle de 
Souza Isabel, do Conselho Re
gional de Psicologia.

A escolha ocorreu on
tem, na ALMG, durante a reu‑
nião de implantação do comi
tê, que vai subsidiar a elabo
ração do Plano Estadual da 
Política para a População em 
Situação de Rua.

O comitê terá três funções 
específicas. A primeira é anali
sar as propostas aprovadas na 
plenária final do fórum, cole
tadas em encontros regionais 
e por consulta pública. O gru
po também vai deliberar sobre 

encaminhamentos para a efe
tivação das sugestões, que es
tarão reunidas num relatório 
final. Por fim, acompanhará 

os desdobramentos da imple
mentação das propostas.

Fazem parte do comitê ser
vidores da ALMG e represen

tantes do Poder Executivo, da 
sociedade civil e dos gabinetes 
dos deputados André Quintão 
e Rogério Correia, ambos do PT.

Grupo vai acompanhar desdobramentos de fórum sobre população em situação de rua

Flávia Bernardo
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
10 horas

• Solenidade de promulgação da Emenda 97 – PEC do Piso (Salão Nobre)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu

tir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária Pró‑Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – ouvir 

dirigentes de instituições relacionadas ao transporte ferroviário. Reque
rimento: deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir

11h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi

ções da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi

ções da comissão
14h30

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

15 horas
• Posse do deputado Tony Carlos (Salão Nobre)

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Meu ambiente, do Grupo de Bonecos Girino 

TV ASSEMBLEIA

 0h Pensando em Minas (continuação) – Por uma história plural 
do Brasil, com José Carlos Reis

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (22/5) – Debate sobre a expansão de 

cursos de graduação na área da saúde na modalidade de ensino a 
distância 

 4h30 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 
Soares da Costa e Adriano Denardi Jr.  

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Filósofo Michel Le Ven 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Itueta 
 9h45 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo – Solenidade de promulgação da Emenda 

à Constituição 97, que prevê o pagamento do piso nacional aos 

servidores da educação
 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 – Filósofo Michel Le Ven 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Combate ao alcoolismo 
 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
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Durval Ângelo é empossado no TCE
O ex‑deputado Durval Ânge
lo tomou posse ontem como 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), em 
solenidade que contou com 
as presenças do presidente 
da ALMG, deputado Adalcle
ver Lopes (MDB), e do gover
nador Fernando Pimentel.

No discurso de posse, 
Durval Ângelo afirmou que 
seus mandatos e a militân
cia pelos direitos humanos 
o credenciaram ao cargo de 
conselheiro: “Pretendo con
tinuar contribuindo, agora 
no TCE, para o incentivo às 
políticas públicas que aten

dam aos reais interesses da 
sociedade, em especial os 
mais pobres”. 

O vice‑presidente do TCE, 
Mauri Torres, salientou a im
portância do conhecimento 
acadêmico somado à expe
riência pública de Durval. O 
governador destacou o legado 
da conselheira Adriene Andra
de, falecida em abril, e disse 
que Durval tem os atributos 
necessários para substituí‑la.

Na ALMG, a vaga de Dur
val Ângelo será ocupada pelo 
deputado Tony Carlos (MDB), 
que tomará posse hoje, às 15 
horas, no Salão Nobre. Ex-deputado Durval Ângelo assina o termo de posse

Guilherme Dardanhan 


