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Gestores da Uemg defendem absorção de
dívida de fundações de ensino superior

Gestores da Universidade 
do Estado de Minas Gerais 
(Uemg) reivindicaram, on-
tem, em audiência pública, 
a aprovação imediata do 
Projeto de Lei (PL) 5.429/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que autoriza o Poder 
Executivo a assumir o passivo 
financeiro das fundações de 
ensino superior vinculadas à 
instituição. Eles afirmaram que 
a medida não traz prejuízos, 
uma vez que a dívida a ser 
paga, de aproximadamente 
R$ 100 milhões, é inferior 
ao valor patrimonial das fun-
dações, avaliado em R$ 150 
milhões, o que representaria 
um ativo de R$ 50 milhões.

As Comissões de Admi-
nistração Pública, de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO) e de Educação, 
Ciência e Tecnologia ouviram, 
em reunião conjunta, a rei-
tora da Uemg, Lavínia Rosa 
Rodrigues, o vice-reitor, Thia-
go Torres Costa Pereira, e o 
pró-reitor de Planejamento, 
Gestão e Finanças, Fernando 
Sette Pinheiro Júnior.

O total da dívida a ser 
assumida pelo Estado corres-
ponde ao passivo de seis fun-
dações de ensino superior: 
Fundação Educacional de Ca-

rangola, Fundação Educacio-
nal do Vale do Jequitinhonha, 
Fundação de Ensino Superior 
de Passos, Fundação Educa-
cional de Ituiutaba, Fundação 
Cultural Campanha da Prince-
sa e Fundação Educacional de 
Divinópolis. Suas atividades 
de ensino, pesquisa, extensão 
e gestão acadêmica foram ab-
sorvidas pela Uemg, em decor-
rência da Lei 20.807, de 2013.

Desde a aprovação da 
norma, a universidade aguar-
dava o envio à ALMG do pro-
jeto de lei que trata dessas 

dívidas, que são de nature-
zas diversas, inclusive traba-
lhistas. No entanto, a reitora 
explicou que a Constituição 
do Estado, de 1989, já havia 
determinado a incorporação 
das fundações educacionais 
pela universidade, o que só 
foi efetivado em 2013.

Lavínia ressaltou que o 
pagamento do passivo é ne-
cessário para concluir a tran-
sição, ao permitir a extinção 
da personalidade jurídica das 
fundações e sua definitiva in-
corporação pela Uemg.

De acordo com Lavínia, a 
universidade está presente em 
16 municípios mineiros, com 21 
mil alunos, 1,5 mil professores, 
115 cursos de graduação, cinco 
cursos de mestrado e dois de 
doutorado. Ela lembrou que 
esses números, até 2014, eram 
bem menores. Então, a institui-
ção contabilizava 32 cursos su-
periores e 6 mil estudantes. “Es-
tamos dispostos a crescer mais, 
formar cidadãos críticos e con-
tribuir para o desenvolvimen-
to do Estado, mas precisamos 
finalizar esse processo”, disse.

Penhora de bens das instituições é suspensa
O deputado Cássio Soares 
(PSD) e a deputada Celise 
Laviola (MDB) apresentaram 
questionamentos sobre os 
desdobramentos possíveis da 
quitação do passivo das fun-
dações. O parlamentar solici-
tou esclarecimentos sobre o 
destino de bens que já se en-
contram listados em proces-
sos judiciais. Eles seriam pe-
nhorados com o objetivo de 
pagar parcela dessa dívida.

De acordo com Fer-
nando Sette, o Ministério 
Público de Minas Gerais 
informou à universidade 
que suspendeu os leilões 
de penhora dos bens até 
o dia 31 de dezembro de 
2018. A medida foi toma-
da devido à sinalização do 
Poder Executivo de que vai 
atuar para a aprovação do 
projeto, que liquidaria os 
valores devidos.

A deputada Celise La-
viola perguntou sobre os 
benefícios da medida para 
os estudantes. Fernando 
Sette respondeu que, com 
a incorporação das funda-
ções, a gestão da universi-
dade será facilitada. 
Privatização – O deputa-
do Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) falou sobre possí-
veis mudanças na educação 
com o novo governo, que 

assume em 2019. Segundo 
ele, o governador eleito, 
Romeu Zema, já sinalizou 
até com a possibilidade de 
privatizar a Uemg. Lavínia 
Rodrigues respondeu ao 
parlamentar que já houve, 
no passado, tentativa de 
privatizar a universidade. 
Ela afirmou que, caso essa 
ameaça se concretize, a 
comunidade acadêmica se 
oporá à decisão.

 Flávia Bernardo

Audiência conjunta de três comissões discutiu projeto do governador que prevê absorção de passivo
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execução das propostas apre-
sentadas, o deputado Doutor 
Jean Freire (PT), presidente 
da Comissão de Participa-
ção Popular, alertou sobre 
a importância de se acom-
panhar o encaminhamento 
dado pelo governo do Esta-
do. “Peço a ajuda de vocês 
também para fiscalizar a real 
aplicação dos recursos”, disse 
o parlamentar aos participan-
tes dos grupos de trabalho.

tas, Afonso Dolabela Filho.
A diversidade dos grupos 

representados e das deman-
das apresentadas é uma mar-
ca das discussões do PPAG 
ao longo dos seus 15 anos 
de existência. É a pluralidade 
dessas vozes que garante po-
líticas públicas que atendam 
a todos, na opinião do secre-
tário adjunto de Cultura de 
Minas Gerais, João Miguel.

Para ampliar a chance de 

tebol da Juventude Rural. 
Na área da educação, um 

dos grupos propôs uma polí-
tica pública para alfabetiza-
ção de idosos. “Quando se é 
analfabeto, não se consegue 
acessar nenhuma política de 
forma adequada. Temos uma 
enorme quantidade de ido-
sos que não sabem ler nem 
escrever”, destacou o presi-
dente da Associação Eclética 
de Aposentados e Pensionis-

Os grupos de trabalho que par-
ticipam do processo de revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016- 
-2019, para o exercício de 
2019, se reuniram ontem, na 
Escola do Legislativo, para dar 
início à discussão de propos-
tas. No primeiro dos cinco dias 
de reuniões, foram debatidos 
os temas educação, cultura e 
esporte. Os grupos de trabalho 
voltam a discutir a revisão do 
PPAG na semana que vem, de 
segunda (5) a quinta-feira (8).

Um dos desafios dos par-
ticipantes é manter a mobiliza-
ção, mesmo diante das limita-
ções orçamentárias para 2019, 
com déficit previsto de R$ 11,4 
bilhões. “Essa nossa participa-
ção na revisão do PPAG, para 
mim, tem um significado de 
esperança. Porque, mesmo 
sabendo que a gente pode 
não conseguir, a gente sabe 
que precisa tentar”, afirmou 
a coordenadora da Juventu-
de Rural da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura  
(Fetaemg), Marilene Faustino.

A entidade busca recursos 
da ordem de R$ 500 mil para 
realizar a segunda Copa de Fu-

Grupos de trabalho iniciam discussão
de propostas para revisão do PPAG

Guilherme Dardanhan 

Ontem foi o primeiro de cinco dias de reuniões dos grupos de trabalho, na Escola do Legislativo

Saúde – Na Comissão de 
Saúde, receberam pareceres 
favoráveis o PL 2.648/15, da 
deputada Arlete Magalhães 
(DC), que cria o Junho Ver-
melho, dedicado a campa-
nhas de doação de sangue, 
e o PL 216/15, do deputado 
Fred Costa, que dispõe so-
bre mensagens de estímulo a 
esse tipo de doação em pro-
duções cinematográficas. 

A Comissão de Indicação 
de Vanderlei Eustáquio Ma-
chado para a Presidência da 
Fundação Ezequiel Dias (Fu-
ned) elegeu o deputado Antô-
nio Jorge (PPS) como presiden-
te e o deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD) como vice.

tel, que cria o Fundo de Defe-
sa Agropecuária (Fundeagro). 
O projeto está pronto para ir 
a Plenário. Também já pode ir 
a Plenário, em 1º turno, o PL 
4.029/17, do deputado Rogé-
rio Correia (PT), que institui 
a Zona da Mata como Polo 
Agroecológico e de Produção 
Orgânica. A matéria recebeu 
parecer favorável da FFO.

Em outra reunião, com 
membros de outras comis-
sões permanentes, a FFO deu 
parecer de turno único a fa-
vor do PL 5.367/18, do gover-
nador, que autoriza a aber-
tura de crédito suplementar 
para o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

construções associadas a linhas 
e ramais ferroviários existentes 
ou que existiram no Estado.

Diversos outros projetos 
receberam pareceres pela 
constitucionalidade, entre os 
quais o PL 781/15, do depu-
tado Cabo Júlio (MDB), que 
autoriza o Poder Executivo a 
criar banco de empregos para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica, e o PL 1.357/15, 
da deputada Ione Pinheiro 
(DEM), que cria a Política de 
Saúde da Mulher Detenta.
FFO – A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) deu parecer de 1º turno 
favorável ao PL 4.877/17, do 
governador Fernando Pimen-

As comissões da ALMG apro-
varam ontem pareceres sobre 
diversas proposições. Na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ), recebeu parecer pela 
constitucionalidade o Projeto 
de Lei (PL) 5.190/18, do depu-
tado João Leite (PSDB), que pre-
vê o reconhecimento do valor 
histórico e cultural das ferrovias 
no Estado. O relator, deputado  
Leonídio Bouças (MDB), mante-
ve o texto original.

Se a proposição virar lei, 
ficarão proibidas as supressões 
de linhas e ramais ferroviários 
no Estado, mesmo que sejam 
apenas trechos. Também serão 
reconhecidas como patrimô-
nio histórico e cultural todas as 

Patrimônio ferroviário é tema de projeto
COMISSÕES
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Eleições 1
O deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) fez análise 
do cenário eleitoral em seu 
primeiro pronunciamento 
após o 2º turno das eleições. 
Segundo ele, o eleitor deu 
um recado claro com suas 
escolhas para os governos 
estadual e federal: o atual 
modelo de fazer política está 
“falido”. “A população quer 

dar um basta e isso ficou de-
monstrado. É inaceitável a 
quantidade de impostos que 
o cidadão paga e que não 
voltam para ele em serviços”, 
completou. O parlamentar 
disse, ainda, que o PSDB fará 
uma “oposição responsável”, 
preocupada com o Estado, 
mesmo que isso gere des-
gaste político. “Jair Bolsonaro 
criou um verdadeiro exército 

pelas redes sociais, um novo 
modelo de fazer política. 
Quem não se adaptar estará 
fora”, afirmou. Em aparte, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) tratou da situação de 
ruralistas em Montes Claros, 
cujas terras estariam sendo 
ameaçadas por sem-terra. 
“As reintegrações precisam 
ser feitas com mais urgência 
pela PM”, frisou.

Educação
O deputado Rogério Correia 
(PT) lembrou o Dia Nacional 
da Poesia e o aniversário de 
Carlos Drummond de An-
drade, dizendo que a poesia 
serve para “renovar nossos 
espíritos”. Em seguida, ele 
criticou duramente a postu-
ra do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, de perseguição a 
professores, fazendo referên-

cia a certo vídeo que circula 
na internet, no qual o então 
candidato citava nomes de 
educadores da Fundação 
João Pinheiro. “Uma deputa-
da estadual em Santa Catari-
na está incentivando alunos a 
filmar professores e denun-
ciar aqueles que são ‘doutri-
nadores’. Lembro aqui de um 
cartoon que resgataram, no 
qual os personagens falavam 

de denunciar um professor. 
Ele foi publicado em 1964. 
Estamos vivendo novamente 
um regime autoritário”, disse. 
Ainda segundo o deputado, 
ninguém filma o professor 
preparando aulas ou tirando 
dinheiro do bolso para com-
prar material para os alunos. 
“Precisamos nos organizar e 
lutar contra a nossa retirada 
de direitos”, afirmou.

Eleições 3
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) destacou o cenário 
complexo das eleições, mar-
cadas por “mentiras que cir-
cularam nas redes sociais” 
e que, segundo ele, influí-
ram no resultado e preju-
dicaram a campanha do 
presidenciável do PT, Fer-
nando Haddad. Ele criticou 
a violência, a homofobia e 

os crimes de racismo, entre 
outros, que se multiplicaram 
durante o pleito. E lamentou 
a falta de debates no 2º tur-
no, quando poderiam ser 
confrontadas ideias e pro-
postas. Segundo Cristiano 
Silveira, 75% da população 
brasileira queria o debate. 
O deputado também apon-
tou o que considera como 
sinais preocupantes no pe-

ríodo de transição, como a 
manifestação do presidente 
eleito de acelerar a reforma 
da previdência. Na avalia-
ção do parlamentar, a re-
forma vai atingir os pobres 
e os assalariados. “Por que 
não começam essa reforma 
combatendo a sonegação de 
empresários que deixam de 
recolher o desconto dos tra-
balhadores?”, indagou.

Religião
Em seu pronunciamento, o 
deputado João Leite (PSDB) 
celebrou o aniversário das 
95 teses de Martinho Lu-
tero, que fundamentaram 
a Reforma Protestante, em 
1517, na Alemanha. Segun-
do ele, tal acontecimento 
ainda marca a fé cristã no 
mundo. O deputado tam-
bém condenou pessoas que 

tentam “castrar a fé”, citan-
do jornalistas que critica-
ram a oração do presiden-
te eleito Jair Bolsonaro em 
rede nacional de televisão, 
logo após o anúncio de sua 
vitória. “O Estado é laico, 
mas as pessoas têm sua fé e 
isso deve ser respeitado. Di-
fícil entender quem critica a 
fé”, declarou. O parlamentar 
citou a Declaração de Direi-

tos Humanos, que assegura 
o direito à livre manifestação 
religiosa. “Chegaram a cogi-
tar tirar os símbolos religio-
sos de repartições públicas”, 
disse. Em aparte, o deputa-
do Cláudio do Mundo Novo 
(Pros) endossou a fala do 
colega. “Porque não colocar 
o Senhor junto conosco, em 
todos os momentos de nos-
sas vidas?”, questionou.

Eleições 2
Depois de agradecer os vo-
tos que recebeu e fazer um 
histórico de sua trajetória, 
o deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) reafirmou com-
promissos com os eleitores, 
firmados numa carta em que 
destaca as principais promes-
sas de campanha, como a de 
exercer o mandato “de forma 
séria, transparente, com res-

peito à coisa pública” e com 
assiduidade no Plenário e 
nas comissões. Ele enumerou 
algumas de suas promessas: 
não votar projetos que impli-
quem aumento de tributos; 
combater privilégios; fiscali-
zar e denunciar a prática de 
corrupção; contribuir para 
o aperfeiçoamento das polí-
ticas públicas de educação, 
saúde e segurança; defender 

a proposta de emenda cons-
titucional que visa descontar 
do salário dos deputados os 
dias faltosos; e cobrar do Po-
der Executivo o envio de pro-
jetos para reduzir o número 
de secretarias e cargos co-
missionados. O parlamentar 
também criticou o programa 
do governador eleito, que 
propõe a privatização de se-
tores diversos.
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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)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Cecília Mei-
reles, de Betim

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)
14h30

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

 0h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito
 1h Geração – Enem: últimas dicas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (9/8) – Debate sobre a 

desregulamentação da profissão de músico profissional 
 5h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Diálogos Possíveis
 9h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
 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 – Jurista Carlos Velloso
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Vida pós-eleições
 20h Palestra – O papel do Legislativo no controle das contas 

públicas, com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 
 21h35 Compactos de Comissões
 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)

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

TV ASSEMBLEIA

mental (PPAG) 2016-2019, 
para o exercício de 2019, e 
ao PL 5.404/18, que altera a 
Lei 23.086, de 2018, a qual 
dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias também para 
o ano que vem. Essas duas 
matérias também são de au-
toria do governador.

Fernando Pimentel, que 
estima as receitas e fixa as 
despesas do orçamento do 
Estado para 2019. 

O mesmo prazo va-
lerá para emendas ao PL 
5.405/18, que dispõe so-
bre a revisão do Plano Plu-
rianual de Ação Governa-

foi comunicada ontem à 
tarde, pela Presidência da 
ALMG, na Reunião Ordiná-
ria de Plenário.

Os parlamentares terão 
até o dia 27 de novembro 
para apresentar emen-
das ao Projeto de Lei (PL) 
5.406/18, do governador 

Por acordo de todos os in-
tegrantes do Colégio de Lí-
deres da Assembleia Legis-
lativa, foram prorrogados 
os prazos para recebimento 
de emendas a três projetos 
em tramitação na Casa, que 
tratam de assuntos orça-
mentários. A prorrogação 

PLENÁRIO

Prorrogado prazo de emendas ao orçamento


