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Reprodução

Hotsite Eleições 2018 traz informações sobre o processo eleitoral, vídeos e entrevistas

Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2019 é sancionada pelo governador

Assembleia lança site sobre as eleições

para as empresas públicas 
subvencionadas pelo Tesou-
ro Estadual e o crescimento 
vegetativo da folha de paga-
mentos.

Com relação à dívida pú-
blica, 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 
aproximadamente 8,4% em 
relação ao projetado para 
2018.

A estimativa de renúncia 
fiscal é de R$ 6,1 bilhões para 
2019, o que equivale a 12,3% 
da receita de ICMS e 9,4% da 
receita tributária

mento de 6,6% da receita tri-
butária, estimada em R$ 63,5 
bilhões em 2019. A principal 
fonte arrecadadora continua 
sendo o ICMS, que teve partici-
pação de 76% na arrecadação 
tributária do Estado em 2017.

Em relação às despesas, 
a previsão é de que o prin-
cipal gasto seja com pessoal 
e encargos sociais, que re-
presentam 59% do total das 
despesas correntes do Esta-
do. Para a sua projeção, fo-
ram considerados os efeitos 
dos reajustes concedidos 
às carreiras da educação e 
da Secretaria de Estado de 
Fazenda, o dissídio coletivo 

do próprio governador, apro-
vado em Plenário no dia 25 
de julho deste ano, a LDO 
(Lei 23.086, de 2018) 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 Poder Executivo traba-
lha com a previsão de cresci-

Foi publicada no Diário Ofi-
cial de Minas Gerais de sá-
bado (18) a sanção, pelo 
governador Fernando Pimen-
tel, da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2019. 
Ela estabelece as metas e as 
prioridades da administração 
pública para o próximo ano e 
fixa as normas relativas à ela-
boração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), às propostas 
para a alteração da legislação 
tributária, à administração da 
dívida e às operações de cré-
dito, bem como define a polí-
tica de aplicação das agências 
financeiras oficiais.

Originária do PL 5.189/18, 

sultar o perfil dos eleitos e 
como ficará a composição da 
Casa a partir do ano que vem.

O hotsite tem interface 
adequada aos dispositivos 
móveis e ícones que facilitam 
o compartilhamento do seu 
conteúdo nas redes sociais.

bleia, a qual permite a con-
sulta de resultados eleitorais 
desde 1994. 

No dia seguinte à vota-
ção em 1º e 2º turnos, os 
resultados das Eleições 2018 
estarão disponíveis. No caso 
da ALMG, será possível con-

nadas ao tema, como a par-
ticipação feminina na política 
e as chamadas fake news, no-
tícias falsas publicadas para 
influenciar a opinião pública.

O hotsite também pos-
sui um link para outra página 
especial do Portal da Assem-

Estreou ontem, no Portal da 
Assembleia Legislativa (almg.
gov.br), o hotsite Eleições 2018, 
que reúne conteúdos especiais 
sobre o processo eleitoral. Fo-
ram reunidos, num só ambien-
te, materiais produzidos pela 
TV Assembleia, áudios da Rádio 
Assembleia e notícias da Asses-
soria de Imprensa da ALMG. 

Os vídeos da TV Assem-
bleia estão organizados em 
quatro editorias: Cenários, A 
Voz do Eleitor, A Voz dos Candi-
datos e De Olho nas Eleições. A 
primeira é composta por análi-
ses do cenário eleitoral, que en-
volvem questões como estraté-
gias dos partidos, coligações e 
prognósticos sobre as disputas.

Nas seções dedicadas à 
escuta dos eleitores e dos 
candidatos, é possível aces-
sar vídeos com as principais 
reivindicações do eleitorado 
e entrevistas com os postu-
lantes a cargos majoritários 
no Estado.

A editoria De Olho nas 
Eleições apresenta conteú-
dos sobre questões relacio-
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato da Associação de Mulheres Empreendedoras e  

Filhos (Galeria de Arte)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Ibmec, de Belo Horizonte
10 horas

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

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil, para verificar as condições de trabalho dos 
servidores e a estrutura física do local. Requerimento: deputados Sar-
gento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio

11h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 4.909/18 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que transfor-
ma cargos em comissão do órgão

11h40
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 5.329/18 (turno único), do 
governador Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de crédito su-
plementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder 
Judiciário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11h30
14h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h40

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

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho III)  
– discutir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – obter 

esclarecimentos sobre pregão realizado pela Secretaria de Estado de 
Educação. Requerimento: deputada Ione Pinheiro e deputado Sargento 
Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 5.070/18 (1º turno), do deputado Nozinho, que auto-
riza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia a Itabira

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) –  
debater o Projeto de Lei 4.631/17, do governador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais. 
Requerimento: deputado Paulo Guedes

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h40
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

17h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – mesma pauta da reunião das 11h40
19 horas

• Pensando em Minas (Teatro) – Midiatização do Parlamento

 0h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 1h Segunda Musical – Jennifer Alexandra e Duo Fortíssimo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (29/5) – Debate sobre o preço de 

combustíveis e o impacto no setor rural 
 4h30 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise Matos 
 6h30 Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Conexão Eleitoral 
 9h Minas é Muitas – Santa Rita do Sapucaí 
 9h45 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h30 Via Justiça – População em situação de rua 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Saneamento básico 
 20h Palestra – Política de Desenvolvimento Institucional do 

Legislativo Mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia e 
Manoel Leandro 

 21h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 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)
PL 5.301/18

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministé-
rio Público. Discussão em turno único

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 
1º turno

TV ASSEMBLEIA


