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Subsecretário detalha situação fiscal
No início da audiência públi-
ca, um balanço da situação 
fiscal do Estado foi feito pe-
lo subsecretário de Gestão e 
Apoio às Políticas Estratégicas 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag), Otávio Martins Maia. 
Ele lembrou que o déficit pre-
visto para 2019 é de R$ 11,4 
bilhões e que, desde 2015, 
prejuízos maiores poderiam 
ter ocorrido se o governo não 
tivesse renegociado a dívida 
com a União e utilizado recur-
sos de depósitos judiciais.

Ele apontou três causas 
principais dessa grave situa-
ção financeira do Estado. A 
mais alarmante, na avaliação 

do governo, é o déficit previ-
denciário, que chegou a R$ 
16,5 bilhões em 2017. Esse 
desequilíbrio decorre de uma 
inversão entre os contingen-
tes de servidores ativos e ina-
tivos. Em 2002, os servidores 
ativos eram 257 mil, enquan-
to os aposentados eram 125 
mil e os pensionistas, 34,5 
mil. Em 2017, o número de 
servidores ativos era de 187 
mil, para 239,8 mil aposenta-
dos e 37 mil pensionistas.

As outras duas maiores 
causas do déficit fiscal são 
o crescimento do gasto com 
pessoal e a ampliação da dí-
vida pública. Em 2017, a des-
pesa de pessoal chegou a R$ 

49,8 bilhões. Já a dívida con-
solidada do Estado foi de R$ 
102,8 bilhões. O ritmo de 
crescimento dessas despesas 
permanece superior ao cres-
cimento da receita pública.
Escolas agrícolas – Entre os 
representantes da socieda-
de civil que participaram da 
reunião de ontem, uma das 
contribuições foi de integran-
tes de Escolas Família Agrícola 
(EFAs), estabelecimentos de 
ensino que adotam a chama-
da “pedagogia da alternância”. 
Essa modalidade é adaptada 
à necessidade de estudantes 
que vivem na área rural e têm 
dificuldade de frequentar uma 
escola convencional.

O assessor pedagógico da 
Associação Mineira das Esco-
las Família Agrícola (Amefa), 
Ricardo Vital, disse que a re-
visão do PPAG tem sido fun-
damental para garantir a con-
tinuidade de diversos progra-
mas, como o Bolsa ‑Aluno.

As atividades de revisão 
do PPAG vão até 8 de no-
vembro. Hoje, começam as 
reuniões dos grupos de tra-
balho. As inscrições podem 
ser feitas no Portal da As-
sembleia (almg.gov.br), até 
as 15 horas do dia anterior 
a cada reunião. Caso res-
tem vagas, serão aceitas ins-
crições presenciais nos dias 
dos eventos.

Assembleia inicia revisão do PPAG, 
que conta 3 mil propostas em 15 anos

Uma audiência pública das Co-
missões de Participação Popu-
lar e de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO) deu 
início, ontem, ao processo de 
revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016‑2019, para o exercício 
de 2019. É a 16ª vez que a 
Assembleia Legislativa realiza 
esse trabalho de discussão 
participativa das políticas pú-
blicas estaduais.

Durante 15 anos, de 
2003 a 2017, foram apre-
sentadas 3.028 propostas de 
ação legislativa (PLEs) de ini-
ciativa da sociedade civil, 
que originaram emendas or-
çamentárias e outras provi-
dências, movimentando R$ 
232,98 milhões de recursos.

O presidente da Comis-
são de Participação Popular, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), afirmou que um dos fo-
cos do trabalho, em 2018, é 
reforçar o acompanhamento 
da execução das propostas fi-
nais, uma vez que a crescen-
te escassez de recursos tem 
levado o Poder Executivo a 

não cumprir parte do que foi 
aprovado.

“É triste nós chamar-
mos as pessoas para partici-
par e depois isso não ser exe-
cutado. Mas observamos que 
aqueles que acompanham e 
cobram a execução durante o 

ano têm tido mais êxito. Por-
tanto, é muito importante es-
sa vigilância”, declarou o par-
lamentar.

Ex‑presidente da mesma 
comissão, o deputado André 
Quintão (PT) ressaltou que a 
grande conquista desse pro-

cesso foi ter incorporado às 
políticas públicas do Estado 
diversas demandas popula-
res. Um dos principais exem-
plos citados por ele é o cofi-
nanciamento, pelo Estado, 
do Sistema Único de Assis-
tência Social (Suas).

Audiência pública marcou o começo das atividades de revisão do Plano Plurianual para 2019

Daniel Protzner
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Atingido pelas chuvas, Hospital da
Polícia Civil aguarda reforma e mudança

Em visita da Comissão de Segu-
rança Pública, o diretor do Hos-
pital da Polícia Civil de Minas 
Gerais, Eduardo Lopes Tomich, 
apresentou, ontem, demandas 
da instituição. Ele disse que o 
prédio que atualmente abri-
ga o hospital, situado na Rua 
Bernardo Guimarães, no Bair-
ro Funcionários, em Belo Ho-
rizonte, necessita de reforma 
urgente e definitiva no telhado, 
atingido pelas recentes chuvas. 
A principal reivindicação, no 
entanto, é a mudança da maior 
parte dos serviços para um no-
vo prédio, que fica na Avenida 
Barbacena, também na Capital. 

O objetivo é ampliar o serviço 
oferecido a policiais da ativa, 
aposentados e seus familiares.

A visita de ontem foi re-
querida pelos deputados Sar-
gento Rodrigues (PTB), João 
Leite (PSDB) e Coronel Picci-
nini (PSB). A comissão foi re-
presentada por Sargento Ro-
drigues, que a preside.

Segundo Eduardo Tomich, 
o telhado foi consertado provi-
soriamente, mas são necessá-
rios R$ 43 mil para completar 
o trabalho. Ele afirmou que, 
apesar de a instituição ser cha-
mada de hospital, funcionam 
no local apenas serviços am-

bulatoriais e odontológicos.
São realizadas, em mé-

dia, 9,6 mil consultas médicas 
anuais e 12,6 mil atendimen-
tos pelos dentistas. Também 
são registrados, anualmen-
te, 3,7 mil acompanhamentos 
psicológicos, 7,9 mil de fisiote-
rapia e 4,8 mil por nutricionis-
tas, além de 12 mil perícias.

O diretor do hospital disse 
ainda que a instituição oferece 
atendimentos a 36 mil pessoas, 
somando policiais e seus de-
pendentes. Ele explicou que há 
carência de profissionais, por-
que, no concurso mais recen-
te, realizado há seis anos, não 
houve candidatos, em função 
dos baixos salários oferecidos à 
época. “Hoje, acredito que con-
seguiríamos preencher as va-
gas”, afirmou Eduardo Tomich. 

Atualmente, trabalham no 
local 18 médicos, e o ideal se-
ria dobrar esse número, para 
ampliar as especialidades. Na 
área de enfermagem, a carên-
cia é de 30% de mão de obra.

O deputado Sargento Ro-
drigues se comprometeu a di-
recionar emendas parlamen-
tares impositivas para asse-
gurar o conserto do telhado e 

contribuir na reforma do no-
vo prédio do hospital.
Novo local – De acordo com 
Eduardo Tomich, a ideia é trans-
ferir toda a área médica e admi-
nistrativa para o novo prédio, 
que está passando por obras, e 
deixar no atual apenas o servi-
ço odontológico. Seriam neces-
sários R$ 600 mil para atingir a 
meta e ampliar o número de es-
pecialidades, como gastrologia 
e neurologia, além do serviço 
de medicina preventiva.

O Hospital da Polícia Civil 
oferece consultas eletivas nas 
seguintes especialidades: clí-
nica médica, cardiologia, gine-
cologia, urologia, dermatolo-
gia, oftalmologia, psiquiatria, 
angiologia, otorrinolaringolo-
gia, pediatria e homeopatia.

Também são oferecidos 
serviços complementares, co-
mo fonoaudiologia, fisiotera-
pia, psicoterapia, serviço so-
cial, enfermagem, laboratório 
de análises clinicas e serviços 
de atendimento domiciliar.
Requerimentos – A Comissão de 
Segurança Pública também rea-
lizou reunião, ontem, na qual fo-
ram aprovados diversos requeri-
mentos de audiência pública.

COMISSÕES

Luiz Santana

Direção do hospital apresentou demandas durante visita de comissão

Assembleia Legislativa homenageia a
Associação do Bairro Novo Progresso II

A ALMG homenageou, em 
Reunião Especial realizada na 
quinta-feira (25), a Associa-
ção dos Moradores do Bairro 
Novo Progresso II (Amonp). 
A entidade, sediada em Con-
tagem, completa 45 anos de 
fundação. A reunião foi soli-
citada pela deputada Marília 
Campos (PT) e outros 26 par-
lamentares.

“A história da Amonp é 
exemplar e justifica essa ho-
menagem. Ela foi criada em 
1973, por iniciativa dos mo-
radores do bairro, para me-
lhorar a qualidade de vida no 
entorno, e hoje é uma impor-

tante parceira do poder pú-
blico na implantação de polí-
ticas de assistência social pa-
ra pessoas de todas as idades 
em situação de vulnerabilida-
de”, destaca a deputada.

A maior parte das famí-
lias atendidas é chefiada por 
mulheres que enfrentam pro-
blemas como o desemprego, 
a dependência química e a 
evasão escolar.

Na reunião, Marília Cam-
pos e o deputado Rogério Cor-
reia (PT), 1º-secretário da 
ALMG, entregaram placa co-
memorativa ao presidente da 
Amonp, Paulo Roberto da Silva.

Flávia Bernardo

REUNIÃO ESPECIAL



31 de outubro de 2018 quarta‑feira – Assembleia Informa • 3

Em primeira reunião como permanente, 
Comissão da Mulher elege presidenta

A deputada Marília Campos 
(PT) foi eleita, ontem, presi-
denta da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher. Foi a 
primeira reunião da comissão, 
depois que ela deixou de ser 
extraordinária e se tornou per-
manente. A vice‑presidência 
será definida hoje, em reunião 
marcada para as 14h30.

A Comissão Extraordiná-
ria das Mulheres foi criada em 
2015 e funcionou até o início 
deste mês. Já foi presidida pe-
la deputada Rosângela Reis 
(Pros) e pela própria Marília 
Campos. Nesses quase qua-
tro anos, a comissão discu-
tiu caminhos para ampliar a 
participação das mulheres na 
política, entre outros temas 
diversos, como a violência 
doméstica e o enfrentamen-
to do machismo.

A comissão tornou‑se per-
manente após a aprovação do 
Projeto de Resolução (PRE) 
49/17, de autoria da Mesa da 
ALMG, aprovado pelo Plenário 
em julho de 2018.
Passivo – Outras comissões se 
reuniram ontem para aprovar 
requerimentos. Em reuniões 
sucessivas, as Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), de Adminis-

tração Pública e de Educação, 
Ciência e Tecnologia aprovaram 
a realização de audiência públi-
ca conjunta, com o objetivo de 
debater o Projeto de Lei (PL) 
5.429/18, do governador Fer-
nando Pimentel. A proposição 
autoriza o Estado a assumir o 
passivo financeiro das institui-
ções de ensino superior asso-
ciadas à Universidade do Esta-
do de Minas Gerais (Uemg). A 
audiência foi marcada para as 
14h40 de hoje, no Plenarinho II.

O projeto é uma das úl-
timas etapas do processo 
de extinção dessas funda-
ções. Em sua maioria, o pas-
sivo, calculado em R$ 100 mi-
lhões pelo vice‑presidente da 
FFO, deputado Cássio Soa-
res (PSD), é formado por dí-
vidas trabalhistas herdadas 
das fundações. Contudo, ain-
da segundo o parlamentar, o 
valor do ativo seria maior, em 
torno de R$ 150 milhões.

Para fazer frente ao mon-
tante devido, a Justiça Federal 
penhorou diversos imóveis, 
que abrigam atividades vitais 
da universidade. Com o proje-
to de lei, os imóveis que per-
tenceram às fundações serão 
protegidos conforme a norma 
de direito público, que tam-

bém disciplinará o pagamen-
to das dívidas trabalhistas.

A despeito do impacto fi-
nanceiro, a situação impõe ao 
Estado a necessidade de ação, 
porque não assumir o passi-
vo significa contrariar dispositi-
vo legal que determinou a es-
tadualização, além de agravar a 
necessidade de recursos devido 
às correções monetárias, aos 
juros e ao aumento das dívidas.

Além do deputado Cás-
sio Soares, assinam o requeri-
mento o presidente da Comis-
são de Administração Públi-
ca, deputado João Magalhães 
(MDB), e a presidenta da Co-

missão de Educação, deputa-
da Celise Laviola (MDB).
Doença – A Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência também 
aprovou requerimento de 
audiência pública. O obje-
tivo é debater as políticas 
públicas de atenção a quem 
sofre da doença de Wilson. 
O autor do requerimento é o 
presidente da comissão, de-
putado Duarte Bechir (PSD). 
A reunião será em conjunto 
com a Comissão de Saúde. A 
doença de Wilson é hereditá-
ria e provoca um acúmulo ex-
cessivo de cobre nos órgãos. 

A deputada Marília Campos foi escolhida para presidir a comissão

Flávia Bernardo

COMISSÕES

ORDEM DO DIA
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 
 único (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)

Emenda permite crédito suplementar
O Projeto de Lei (PL) 5.406/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que contém o orça-
mento do Estado para 2019, 
recebeu emenda ontem. Ela 
foi enviada por meio de men-
sagem, também do governa-
dor, lida na Reunião Ordinária 

de Plenário.
A emenda ao projeto 

do orçamento visa garantir 
a possibilidade de abertura 
de crédito suplementar aos 
demais poderes (Legislativo 
e Judiciário), bem como ao 
Ministério Público de Minas 

Gerais, ao Tribunal de Con-
tas do Estado e à Defenso-
ria Pública Estadual. Segun-
do a mensagem, a abertu-
ra de crédito deverá respei-
tar o limite de 10% do mon-
tante que for destinado a ca-
da um desses órgãos no or-

çamento anual.
De acordo com o gover-

nador Fernando Pimentel, a 
proposta está em consonân-
cia com os princípios da iso-
nomia, da independência e 
da harmonia entre os Pode-
res do Estado.

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-
gênua (Galeria de Arte)

Das 9 às 18 horas
• Discussão Participativa do PPAG / Revisão para 2019 (Escola do Legislativo) 

– discussões sobre o eixo Educação e Cultura
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual São José, de 
Passos

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado Rogério 
Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroecológico e 
de Produção Orgânica

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre duas 
proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 2.648/15 (turno úni-
co), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Junho Vermelho, dedi-
cado à conscientização quanto à doação de sangue

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 5.367/18 (turno único), do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza a abertura de créditos suplementares 
em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do Tribunal de 
Contas do Estado

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 36 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.190/18 (1º turno), do deputado João Leite, que dispõe sobre o reco-
nhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

10h45
• Comissão de Indicação de Henri Dubois Collet para o cargo de diretor‑

‑geral do IEF (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

11 horas
• Comissão de Indicação de Vanderlei Eustáquio Machado para o cargo de 

presidente da Funed (Plenarinho III) – eleger presidente e vice
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Educacional Paulo 

Freire, de Contagem
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 4.904/18 (1º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que 
institui a Política Estadual de Prevenção e Resposta a Emergências

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – eleger a vice‑
‑presidenta

14h40
• Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Administração 

Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – debater, com 
a presença de convidados, o PL 5.429/18, que autoriza o Estado a assu-
mir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à 
Uemg. Requerimento: deputados Cássio Soares e João Magalhães e de-
putada Celise Laviola

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Assembleia Debate – violência contra a mulher
 1h Panorama – Combate à obesidade
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-ferrovias mineiras (6/9/2018) 

– debate a prorrogação de contratos de concessão de ferrovias 
no Estado

 5h Memória e Poder – jurista Carlos Velloso
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito
 7h Zás – peça É tão belo como um sim
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – combate à obesidade
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – jurista Carlos Velloso
 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 Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político?
 20h05 Geração – Enem: últimas dicas
 20h35 Constituição 30 anos – entrevista com Menelick de Carvalho
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 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.)
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


