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Governo encaminha projeto da LDO
com previsão de queda do déficit público

ALMG recebe relatório sobre tragédia
rastro de lama ao longo da 
Bacia do Rio Doce.

O relatório também in-
dica mudanças na legislação 
minerária, de segurança de 
barragens e de crimes am-
bientais. “A legislação mine-
rária privilegia a atividade 
mineradora, em detrimento 
do aspecto socioambiental. A 
proposta inverte isso”, resu-
miu o ministro.

imprensa, ele responsabili-
za a Samarco pela tragédia 
e recomenda a apuração 
das responsabilidades dos 
órgãos envolvidos no licen-
ciamento e na fiscalização 
da atividade. A Barragem de 
Fundão se rompeu no dia 5 
de novembro de 2015 e cau-
sou grande destruição no 
distrito de Bento Rodrigues, 
deixando 19 mortos e um 

o ministério. O encontro, no 
Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, teve também a par-
ticipação do deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV), que pre-
side a Comissão Extraordinária 
das Barragens da ALMG, e do 
deputado Durval Ângelo (PT).

O relatório ainda não 
foi aprovado pela comissão 
da Câmara dos Deputados. 
Conforme noticiado pela 

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu ontem o 
relatório da Comissão Exter-
na do Rompimento de Barra-
gem na Região de Mariana, 
da Câmara dos Deputados. O 
documento foi entregue pelo 
ministro do Meio Ambiente, 
Sarney Filho (PV-MA), que 
coordenava a comissão antes 
de se licenciar para assumir 

demais comissões permanen-
tes, para receber parecer no 
prazo de 60 dias. Os trabalhos 
legislativos no 1º semestre não 
podem ser encerrados sem a 
aprovação da LDO em turno 
único no Plenário. 

Também estiveram pre-
sentes à entrega do projeto 
da LDO os deputados Tiago 
Ulisses (PV), Rogério Correia 
(PT), João Magalhães (PMDB), 
Cássio Soares (PSD) e Isauro 
Calais (PMDB) e a deputada 
Celise Laviola (PMDB).

No projeto, o governo 
apresenta como meta o equi-
líbrio das contas públicas, 
com a previsão de um déficit 
primário para 2017 de R$ 2,88 
bilhões, o que representa uma 
redução de R$ 2 bilhões em 
relação à projeção do resulta-
do primário do ano passado.
Tramitação – O projeto da LDO 
será recebido em Plenário e, 
em seguida, encaminhado pa-
ra a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
ampliada com membros das 

significa uma queda de aproxi-
madamente 50% em relação ao 
déficit do atual exercício, previs-
to em R$ 8,9 bilhões. O governo 
trabalha com a perspectiva de 
zerar esse déficit em 2018.

Quanto ao pagamento do 
funcionalismo público, o pro-
jeto da LDO prevê o cumpri-
mento do que já está previsto 
em proposições em tramita-
ção ou em leis já sancionadas, 
como o reajuste concedido 
aos servidores da educação.
ICMS – No projeto entregue à 
ALMG, o valor estimado para 
a receita do Estado elevou- 
-se de R$ 83 bilhões (LOA de 
2016) para R$ 88,7 bilhões. 
Desse montante, o ICMS, 
que é a principal fonte de 
receita tributária, apresenta 
um crescimento estimado 
de 6,82% em relação à LOA 
vigente, passando de R$ 40,4 
bilhões para R$ 43,1 bilhões.

Em relação às despesas, 
o principal gasto do Estado 
continua sendo com a folha 
de pessoal. Para as metas 
a serem alcançadas na LDO 
2017, foram considerados 
os aumentos previstos em 
legislação específica e o cres-
cimento vegetativo da folha. 

O projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que vai 
orientar a elaboração do orça-
mento do Estado para 2017, foi 
entregue ontem pelo secretá-
rio de Planejamento e Gestão, 
Helvécio Magalhães, ao presi-
dente da Assembleia, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB). O 
governo de Minas prevê uma 
redução de quase pela metade 
do déficit público e um cresci-
mento da receita de 6,74% em 
relação a este ano.

A LDO estabelece as metas 
e as prioridades financeiras da 
administração pública estadual 
para o próximo ano. Segundo 
o secretário, o projeto encami-
nhado à ALMG tem um perfil 
“muito ajustado à realidade” e 
ao momento econômico de di-
ficuldades, mas já aponta para 
melhorias na arrecadação. Na 
elaboração do documento, o 
governo utilizou as projeções 
do Banco Central feitas para o 
País. “Elas preveem para 2017 
uma saída, ainda que tênue, 
da recessão”, frisou.

Helvécio Magalhães des-
tacou que o projeto alinha as 
diretrizes orçamentárias a uma 
redução de R$ 4 bilhões do dé-
ficit do Estado em 2017, o que 

Sarah Torres 

Presidente recebeu o projeto da LDO, em reunião no Salão Nobre 

MEIO AMBIENTE
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Januária)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presen-

ça de convidados, problemas na manutenção da iluminação pública em 
Belo Horizonte. Requerimento: deputado Fred Costa

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) 

13h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

a situação dos profissionais de enfermagem no Estado. Requerimento: 
deputado Celinho do Sinttrocel 

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, com 

a presença de convidados, o papel das start ups no Estado. Requerimen-
to: deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a intenção da Chefia da Polícia Civil de retirar a 36ª De-
legacia Regional de Polícia Civil da região administrativa do Barreiro, na 
Capital. Requerimento: deputado Cabo Júlio

• Comissão de Transporte (Plenarinho III) 
15h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– debater, com a presença de convidados, o fornecimento de órteses 
e próteses para as pessoas com deficiência. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir e outros

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) 

 0h Memória e Poder – Professor Aluísio Pimenta
 1h Segunda Musical – Pianista Tânia Lopes Cançado 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação (7/4) – Carteira de estudante 
 4h05 Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 

Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério e Claus Rodarte
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 17 (Quadro 

político de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo no Brasil)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Leitura na infância 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Segurança pública em Minas 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 17 (Quadro 
político de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo no Brasil)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Leitura na infância 
 20h Palestra – Formação política para educadores, com Daniel Lara
 21h Memória e Poder – Professor Aluísio Pimenta
 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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Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel ao 
município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 3.402/16
Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da  
Defensoria Pública do Estado. Votação em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Mercês. Votação em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Mercês. Votação em 2º turno

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar  
imóvel ao município de Cataguases. Votação em 2º turno

PL 2.046/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Votação em 2º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Passa Tempo. Votação em 2º turno

PL 2.049/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Votação em 2º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Votação em 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que especi-
fica. Votação em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especifica a 
doá-lo à Uemg. Votação em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destinação 
dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Votação em 1º 
turno

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Con-
sórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência 
da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Votação em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da des-
tinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Lavras. Votação em 1º turno

PL 3.258/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a extinção de oito cartórios. Votação 
em 1º turno

PL 2.917/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Institui o dia 3 de outubro como o Marco 
da Renovação da Primeira República Brasileira. Discussão em turno único

ORDEM DO DIA


