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Mesa da Assembleia regulamenta critérios
para aprovação de emendas parlamentares
Decisão da Mesa da Assem-
bleia recebida em Plenário 
ontem regulamenta o que 
prevê a Emenda à Constitui-
ção 96, sancionada este ano, 
conhecida como Emenda do 
Orçamento Impositivo. A de-
cisão fixa critérios que orien-
tam os parlamentares quanto 
à apresentação e à aprovação 
de suas emendas individuais à 
Lei Orçamentária Anual (LOA).

Em seu artigo 1º, o do-
cumento reforça o já previsto 
pela emenda: a obrigatorieda-
de da execução das emendas 
parlamentares ao orçamento, 
até o limite de 1% da Receita 
Corrente Líquida (RCL).

O limite de comprometi-
mento das receitas será esca-
lonado até atingir o percentual 
de 1% em 2022. Em 2019, esse 
percentual será de 0,7% da RCL.

Em seu artigo 2º, a deci-
são da Mesa define que o li-
mite, por deputado, do valor 
conjunto de suas emendas in-
dividuais passíveis de aprova-
ção será calculado dividindo- 
-se o valor total (0,7% da RCL) 
pelo número de deputados 
eleitos (77 parlamentares).

A Mesa especifica, ainda, 
que no mínimo 50% desse li-
mite deverão ser destinados 
a ações e serviços públicos de 
saúde, ficando proibida a des-

tinação para pagamento de 
pessoal ou encargos sociais.

Os demais artigos da deci-
são esclarecem que a apresen-
tação das emendas individu-
ais será feita pelo Sistema de 
Emendas ao Orçamento (SOR) 
– Módulo Gabinetes e de que 
forma os deputados deverão 
proceder para o cadastro de 
suas emendas pelo sistema. 

A Mesa explica, por fim, 
que as emendas coletivas, de 
comissão, de bancada e de blo-
co parlamentar também deve-
rão seguir as mesmas regras.
Perda  de  mandato  –  Ainda 
durante a Reunião Ordinária, 
a Mesa da Assembleia decla-

rou a perda de mandato do 
deputado Missionário Marcio 
Santiago (PR).

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) cassou o mandato 
do parlamentar em agosto 
deste ano, por considerar 
que Marcio Santiago come-
teu abuso de poder econômi-
co, político e de autoridade 
ao participar de evento reli-
gioso realizado na Capital às 
vésperas da eleição de 2014. 

A Deliberação da Mesa foi 
publicada hoje no Diário  do  
Legislativo . Começa a correr, 
agora, prazo de dois dias úteis 
para a convocação de suplen-
te da coligação PTB-SD. O pri-

meiro deles, Marques Abreu, 
já informou oficialmente à 
ALMG que não deseja assumir 
a vaga. Será chamado, então, 
o próximo da fila, Cláudio do 
Mundo Novo, hoje no Pros. 
Comparação – Ao final da reu-
nião, o deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) comparou os pla-
nos de governo de Romeu Zema 
(Novo), candidato ao governo 
de Minas, e Jair Bolsonaro (PSL), 
que disputa a Presidência.

De acordo com Sargento 
Rodrigues, Bolsonaro quer 
valorizar o servidor, reforçar 
as polícias e investir na saú-
de, posição que seria oposta 
à de Romeu Zema.

ORADORES

Pessoa com deficiência
O deputado  Duarte  Bechir  
(PSD) manifestou indigna-
ção com recente declaração 
do candidato ao governo de 
Minas pelo partido Novo, 
Romeu Zema. “Ele disse, 
em entrevista, que as nor-
mas que fixam cotas para 
pessoas com deficiência são 
irreais e que seria melhor re-
vogá-las”, comentou. Duarte 

Bechir explicou que a Lei Fe-
deral 8.213, de 1991, deter-
mina que as empresas com 
mais de 100 funcionários 
tenham em seus quadros 
entre 2% e 5% de pessoas 
com deficiência e reabilita-
das. “O trabalho produtivo 
e remunerado é condição 
para cidadania”, reiterou o 
parlamentar, citando pesqui-
sa do IBGE segundo a qual 

6,2% dos brasileiros possuem 
alguma deficiência. Em parte, 
João Leite (PSDB) endossou 
as críticas e reforçou que 
Zema prega ideias inconsti-
tucionais. Duarte Bechir tam-
bém agradeceu por ter sido 
reeleito e atribuiu sua vitória 
aos resultados do seu traba-
lho à frente da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa Com Deficiência.

Decisão da Mesa da Assembleia foi comunicada na Reunião Ordinária de ontem

Sarah Torres
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ACONTECE HOJE

 0h Compactos de comissões
 0h30 Tribuna livre – Endividamento do Estado
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h  Comissão de Assuntos Municipais (21/8/2018) – debate sobre 

a produção e a comercialização do queijo artesanal em Minas 
 4h30 Comissão de Educação (21/8/2018) – esclarecimentos da 

Secretaria de Estado da Educação
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – artista plástica Lêda Gontijo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Geração – Capoeira: Cia. Pernas pro Ar e Grupo Iuna
 9h30 Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h Assembleia Debate – Educação inclusiva

 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  – artista plástica Lêda Gontijo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Publicidade infantil       
 20h Palestra – Novas tecnologias no setor público, com Mateus 

Moreira e Daniel Lança 
 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
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)

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

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

e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas de Arcos

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 

e votar proposições da comissão
19 horas

Zás – Especial Semana da Criança (Teatro) – espetáculo cênico É tão belo 
como um sim 

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno

COMISSÕES

Marcadas audiências de revisão do PPAG
Já estão marcadas as duas 
audiências públicas conjuntas 
das Comissões de Participa-
ção Popular e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
que vão debater o Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019, para o 
exercício de 2019. 

A Comissão de Participa-
ção Popular aprovou ontem 
dois requerimentos com esse 
teor, de autoria do  deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

A primeira audiência pú-
blica, para dar início ao pro-
cesso de discussão participa-
tiva do PPAG, será no dia 30 

de outubro, e a última, para 
encerrar esse debate, acon-
tecerá no dia 8 de novembro.
Ferrovias – A Comissão Extra-
ordinária Pró-Ferrovias Minei-
ras aprovou uma série de re-
querimentos. Entre eles, solici-
tação para que representantes 
da comissão participem de au-

diência da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
em Governador Valadares 
(Vale do Rio Doce), na qual 
serão discutidas propostas de 
renovação antecipada das con-
cessões ferroviárias. A comis-
são interveio diretamente para 
a realização dessa audiência.


