
25 DE OUTUBRO DE 2018 – QUINTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.377

Comissão dá aval a projeto que institui
política de convivência com o semiárido

Em reunião realizada ontem, 
a Comissão de Administração 
Pública deu pareceres favo-
ráveis a diversos projetos de 
lei. Um deles é o PL 3.968/16, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), que institui a Política e 
o Sistema Estadual de Con-
vivência com o Semiárido. 
Ele tramita em 1º turno e vai 
agora à análise da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

A proposição busca inte-
grar os esforços de institui-
ções públicas e de organiza-
ções da sociedade civil com 
vistas a garantir a permanên-
cia sustentável, digna e cidadã 
das populações do semiárido 
mineiro nesses territórios, 
marcados pelo clima seco.

O parecer do relator, de-
putado Cristiano Silveira (PT), 
foi pela aprovação do projeto 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria. O novo texto 
combina dispositivos do proje-
to original e do substitutivo nº 
1 da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), além de propos-
tas da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário.

Outro projeto a receber 
parecer favorável ontem foi 
o PL 563/15, da deputada 
Rosângela Reis (Pros), que 
institui o Programa de Capa-
citação e Qualificação Social 
e Profissional. A matéria tam-
bém tramita em 1º turno e 
vai à apreciação da FFO. O 
relator, deputado Cristiano 
Silveira, opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da CCJ, com a emenda 

nº 1, da Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da As-
sistência Social.

O programa busca, en-
tre outras coisas, promover a 
formação inicial de jovens e 
adultos e a capacitação de tra-
balhadores autônomos e agri-
cultores familiares, por meio 
da educação continuada.

Também foi aprovado 
parecer de 2º turno favorá-
vel ao PL 1.454/15, do depu-

tado Lafayette de Andrada 
(PRB), que estabelece prazo 
de 90 dias para manifesta-
ção dos órgãos da adminis-
tração direta e indireta do 
Poder Executivo. Com isso, 
a proposição já pode ser vo-
tada de maneira definitiva 
em Plenário.

O relator, deputado João 
Magalhães (MDB), opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido.

FFO quer ouvir secretário de Fazenda
O secretário de Estado de Fa-
zenda, José Afonso Bicalho, 
será convidado a prestar in-
formações sobre operação 
financeira autorizada pela 
ALMG e cuja execução pode-
ria aliviar a crise enfrentada 
pelos municípios mineiros. 
Requerimento nesse sentido 
foi aprovado ontem pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).

A operação financeira 
em questão é prevista na Lei 
23.090, de 2018, oriunda de 
projeto de lei do governador 

Fernando Pimentel. A norma 
permite ao Poder Executi-
vo ceder onerosamente, a 
pessoas jurídicas de direito 
privado e a fundos de investi-
mentos regulamentados pela 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM), direitos origina-
dos de créditos tributários e 
não tributários vencidos, ins-
critos em dívida ativa.

Com isso, o governo 
pode antecipar o recebimen-
to de montantes financei-
ros decorrentes de créditos 
vencidos, sendo que, desses 

recursos, 70% devem ser 
destinados justamente aos 
municípios, conforme des-
tacou o vice-presidente da 
comissão, deputado Cássio 
Soares (PSD), que encabeça 
o requerimento.

O deputado João Maga-
lhães (MDB) disse que em 
uma semana deverão estar 
no caixa do Estado recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), também atrasados. 

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) defendeu que o se-
cretário da Fazenda esclareça 
qual é a real situação finan-
ceira do Estado. 

O deputado Ivair No-
gueira (MDB) acrescentou 
que apurar o déficit verda-
deiro do Estado é neces-
sário, diante da mudança 
iminente de governo. Todos 
os deputados mencionados 
assinam o requerimento da 
reunião com o secretário, 
assim como o deputado 
Hely Tarqüínio (PV).

Parlamentares da Comissão de Administração Pública analisaram projetos de lei

 Ricardo Barbosa 
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Escola do Legislativo abre inscrições
para turmas de curso sobre emendas

A Escola do Legislativo da 
ALMG oferecerá em novem-
bro o curso Apresentação de 
Emendas ao Orçamento. A 
atividade é voltada para ser-
vidores lotados nos gabinetes 
parlamentares e que usam os 
sistemas SOR e SPP. Ambos 
são utilizados para apresenta-
ção de emendas aos projetos 
de lei do orçamento do Estado 
e do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG).

O prazo para inscrição no 
curso termina no dia 31 de 
outubro, para as turmas de 5 
a 10. As inscrições nas turmas 
de 1 a 4 já foram finalizadas. 
Os pedidos podem ser feitos 
por formulário eletrônico na 
intranet da Assembleia Legis-
lativa, após o login na rede in-

terna. Serão disponibilizadas 
até três vagas por gabinete.

As turmas 5 e 6 terão aulas 
no dia 6 de novembro. As de 
números 7 e 8 participarão dos 
encontros no dia 7 de novem-
bro. As aulas para as turmas 9 
e 10 serão no dia 8 do mesmo 
mês. As turmas ímpares se 
reunirão das 9h30 às 11h30 e 
as pares, das 14h30 às 16h30, 
no Auditório do Edifício Carlos 
Drummond de Andrade.
Treinamento – O objetivo do 
curso Apresentação de Emen-
das ao Orçamento é treinar os 
participantes a otimizar o uso 
dos sistemas para apresenta-
ção de emendas aos projetos 
de natureza orçamentária, 
além de fornecer noções ge-
rais sobre o assunto.

A atividade será minis-
trada pelos servidores da Ge-
rência-Geral de Consultoria 
Temática Aline Martins Ribeiro 

Tavares Rezende, Daniel Alon-
so Sotomayor Olivares, Rivânia 
Mara Alves Menicucci e Valéria 
de Cássia Silva Guimarães.

Curso da escola é voltado para servidores de gabinetes

Ricardo Barbosa 

TV ASSEMBLEIA

Programas abordam processo eletrônico
de votação e exame do ensino médio

Um dos assuntos controver-
sos das Eleições 2018, o fun-
cionamento das urnas eletrô-
nicas, é tema, hoje (25), do 
programa Panorama, da TV 
Assembleia. O objetivo é tirar 
dúvidas dos eleitores sobre a 
segurança das urnas e do pro-
cesso eletrônico de votação.

A gravação do programa 
será transmitida ao vivo, pela 
fanpage da Assembleia Legis-
lativa no Facebook (facebook.

com/assembleiademinas), a 
partir das 14 horas. Partici-
pam do debate a juíza dire-
tora do Foro Eleitoral de Belo 
Horizonte, Andréa Miranda, e 
o promotor de justiça e coor-
denador do Centro de Apoio 
Eleitoral do Ministério Públi-
co de Minas Gerais, Édson de 
Resende Castro.

O programa será interativo 
e aberto à participação do pú-
blico. Por meio da fanpage, os 

espectadores poderão partici-
par, enviando suas perguntas 
ou dúvidas sobre o funciona-
mento das urnas eletrônicas.

Na TV Assembleia, o pro-
grama será exibido também 
hoje, às 18 horas, com repri-
ses na madrugada de amanhã 
(26), à 0h30, e, ainda nesta 
sexta, às 8h30. No sábado 
(27), ele vai ao ar às 13h10 
e às 23 horas, e no domingo 
(28), às 4 horas e às 9h30.
Geração – No sábado (27), às 
19 horas, o programa Geração, 
da TV Asssembleia, terá como 
tema as provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem). 
Cinco milhões e meio de estu-
dantes inscritos se preparam 
para realizar o exame, que ocor-
re em duas etapas. Uma delas 
será no dia 4 de novembro, com 
provas de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias, Redação e 
Ciências Humanas e suas Tecno-
logias. No dia 11 de novembro, 
será a vez dos testes de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias e 
Matemática e suas Tecnologias.

A produção do programa 
Geração foi para as ruas con-
versar com alguns dos jovens 
que estão se preparando para 
o Enem, para saber quais são 
as dúvidas deles. Eles falam das 
estratégias para fazer revisão e 
do que dá certo ou não na hora 
do estudo. Os estudantes ainda 
fazem muitas perguntas: quais 
os temas que têm mais chance 
de cair na redação? O que fazer 
para não ficar tão nervoso na 
hora da prova? Quais matérias 
revisar na última hora?

Do estúdio, a youtuber Dé-
bora Aladim e a equipe do Pré- 
-Vestibular Educafro respondem 
às perguntas. Débora tem mais 
de 1,5 milhão de seguidores em 
seu canal de videoaulas. Já o 
projeto Educafro foi criado para 
apoiar a preparação de jovens 
negros e em situação de vulne-
rabilidade, para que eles tenham 
mais chances de entrar nas uni-
versidades públicas do País.

O programa Geração tem 
reprise na segunda-feira (29), 
às 13 horas.

Guilherme Dardanhan

Panorama vai tirar dúvidas sobre segurança das urnas
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Mudanças em comissões são comunicadas
Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, o deputado 
André Quintão (PT), líder do 
Bloco Minas Melhor, comuni-
cou sua própria indicação para 
a vaga de membro efetivo da 
Comissão de Participação Po-
pular. Ele vai substituir a depu-
tada Marília Campos (PT). 

André Quintão também 
indicou o deputado Cláudio 
do Mundo Novo (Pros), que 

tomou posse na ALMG neste 
mês, como membro efetivo 
da Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas.

Na mesma reunião, fo-
ram anunciados os membros 
da comissão especial que vai 
analisar o veto total do gover-
nador Fernando Pimentel à 
Proposição de Lei 24.031/18. 
A matéria dá a denominação 

de Guimarães Rosa à pon-
te sobre o Rio São Francisco 
que liga os municípios de São 
Francisco e Pintópolis, no 
Norte de Minas. 

Representarão o Bloco 
Minas Melhor, como efetivos, 
os deputados Tadeu Martins 
Leite (MDB) e Doutor Jean 
Freire (PT). Os suplentes 
serão os deputados André 
Quintão e Paulo Guedes (PT).

Pelo Bloco Compromisso 
com Minas Gerais, foram indica-
dos o deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), como efetivo, e Glay-
con Franco (PV), como suplente.

O Bloco Verdade e Coerên-
cia será representado pelos de-
putados Gustavo Corrêa (DEM) 
e Carlos Pimenta (PDT), efeti-
vos, e a deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) e o deputado Nozi-
nho (PDT), ambos suplentes.

ORADORES

Eleições 1
O deputado Bosco (Avante) 
agradeceu seus eleitores pelos 
votos recebidos em 7 de outu-
bro, que permitem que ele dê 
prosseguimento a seu trabalho 
na Assembleia. Ele também pa-
rabenizou os colegas novamen-
te eleitos e homenageou aque-
les que não conseguiram reno-
var seus mandatos, ao destacar 

que são políticos empenhados 
em cumprir seu papel no Poder 
Legislativo mineiro. Bosco tam-
bém enalteceu os candidatos 
ao Senado, em especial Dinis 
Pinheiro (SD). Em relação aos 
concorrentes ao governo do 
Estado, o deputado disse ter 
profundo respeito, admiração e 
gratidão por Antonio Anastasia 
(PSDB) e afirmou que Romeu 

Zema (Novo), seu conterrâneo 
de Araxá (Alto Paranaíba), é um 
empresário de sucesso cuja ex-
periência empresarial poderá 
ser usada em favor de Minas, se 
eleito. Independentemente do 
vencedor, Bosco acredita que o 
novo governador deverá tra-
balhar para capitalizar novos 
investimentos para o Estado 
e combater o desemprego.

Eleições 2
O deputado João Leite (PSDB) 
se disse perplexo com a can-
didatura de Romeu Zema, do 
Partido Novo. Ele leu na tribu-
na notícia de que o empresário 
fechou 60 lojas e demitiu 2,8 
mil funcionários para propiciar 
o crescimento de seu grupo 
econômico. Essas medidas, se-
gundo o parlamentar, visariam 

somente o lucro e, por isso, não 
seriam compatíveis com as di-
retrizes da administração públi-
ca. João Leite também afirmou 
que Zema considera normal do-
mésticas receberem R$ 300 nas 
regiões mais pobres do Estado, 
que suas empresas contraem 
empréstimos subsidiados para 
depois oferecerem crédito com 
juros altos e que o candidato 

mente ao dizer que não tem 
ligação política, uma vez que te-
ria sido filiado ao PR por quase 
20 anos. Em aparte, o deputado 
Sargento Rodrigues (PTB) criti-
cou o que seria a intenção de 
Zema de privatizar serviços de 
saúde, educação e segurança 
pública. Para o deputado, essas 
medidas revelam a falta de sen-
sibilidade do candidato.

Eleições 3
O deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB) defendeu o candida-
to ao governo Antonio Anasta-
sia (PSDB). Na sua opinião, após 
quatro anos de um governo 
incompetente, os mineiros pre-
cisam depositar sua confiança 
no senador Anastasia para que 
ele possa reerguer o Estado. 
“Ele é preparado, correto, o 

mais experimentado. Fomos 
buscar uma expoência no Sena-
do, que aceitou voltar a Minas 
por tudo o que já fez ao povo”, 
disse. O deputado conclamou 
prefeitos e vereadores a mobi-
lizarem os eleitores em favor de 
uma arrancada de Anastasia. 
Em aparte, o deputado Bonifá-
cio Mourão (PSDB) concordou 
com o colega quanto ao fato 

de o senador mineiro ser um 
dos maiores gestores do País e 
destacou sua formação técni-
ca. Bonifácio Mourão lembrou 
que Anastasia o assessorou na 
relatoria da Constituição Minei-
ra de 1989 e que, desde então, 
nunca pediu para se candidatar 
a nada, tendo sido sempre con-
vocado a colocar seus conheci-
mentos a serviço da população.

Eleições 4
Em seu pronunciamento como 
orador, o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) voltou a des-
tacar a formação técnica de 
Antonio Anastasia (PSDB), que 
conheceu no período em que 
o senador o assessorava na 
relatoria da Constituição. “Na-
quela época, Anastasia já era 
servidor público. Sem ser polí-

tico de carreira, entrou na po-
lítica pela via técnica”, ressal-
tou. Segundo o parlamentar, 
o Estado precisa de um gestor 
honesto e competente como 
Anastasia, enquanto seu ad-
versário, Romeu Zema, estaria, 
segundo ele, mais para novato 
do que para novo, devido à fal-
ta de experiência na gestão pú-
blica. O parlamentar pediu que 

os mineiros reflitam mais antes 
de votar, que não coloquem no 
mesmo balaio todos os políti-
cos e que comparem a traje-
tória e o currículo de cada um. 
Em aparte, o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) também 
destacou a atuação de Anto-
nio Anastasia na equipe res-
ponsável pela elaboração da 
Constituição do Estado.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político? 
 0h30 Via Justiça – Direito imobiliário
 1h Panorama – Outubro Rosa
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (19/9) – Debate sobre a contribuição de 

Paulo Freire para a educação brasileira
 3h30 Comissão de cultura (9/8) – Debate sobre a desregulamentação 

da profissão de músico profissional
 6h30 Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 13h Horário Eleitoral Gratuito

 13h20 Mundo Político 
 13h50 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Panorama (inédito) – Segurança das urnas eletrônicas
 19h Reunião Especial – Destinada a homenagear a Associação dos 

Moradores do Bairro Novo Progresso II (Amonp) pelos 45 anos 
de fundação (ao vivo)

 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 9 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Ci-

dadão)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – ouvir re-
latos dos deputados e convidados que participaram da audiência pública 
realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Gover-
nador Valadares, no dia 18 de outubro. Requerimento: deputados João 
Leite, Roberto Andrade e Celinho do Sinttrocel

12 horas
• Zás (Teatro) – especial Semana do Servidor, com o espetáculo teatral 

Minha mãe é pior que grupo de WhatsApp
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Associação dos Moradores 

do Bairro Novo Progresso II. Requerimento: deputada Marília Campos

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 so-
bre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para 
as Entidades 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


