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Comissão das Barragens sugere ações para
o maior controle da atividade minerária

Depois de pouco mais de 
sete meses de trabalho, 
nos quais foram realiza-
dos mais de 30 eventos, 
como audiências públi-
cas e visitas técnicas, a 
Comissão Extraordinária 
das Barragens apresentou 
ontem seu relatório preli-
minar. Entre as propostas 
apresentadas estão dois 
projetos de lei que devem 
alterar o licenciamento 
ambiental de barragens 
minerárias e industriais.

O relatório deve ser vo-
tado na próxima reunião da 
comissão, para que sejam fei-
tos os ajustes necessários, de 
acordo com a análise dos de-
putados interessados. O docu-
mento foi produzido pelos de-
putados Rogério Correia (PT) e 
João Magalhães (PMDB), com 
a colaboração de outros parla-
mentares, que auxiliaram com 
informações mais específicas.
Projetos – Quanto aos projetos 
de lei apresentados, o primeiro 
pretende alterar a destinação 

dos recursos gerados pela Taxa 
de Controle, Monitoramento 
e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Explora-
ção e Aproveitamento de Re-
cursos Minerários (TFRM).

Atualmente, os valores 
provenientes dessa fonte vão 
para o caixa único do Esta-
do. A proposta é que todo o 
montante, equivalente a cer-
ca de R$ 200 milhões anuais, 
seja destinado à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e reforce ações no setor.

Mais abrangente, o segun-
do projeto trata de questões 
relativas ao licenciamento e 
à fiscalização de barragens 
minerárias e industriais em 
Minas Gerais. A proposta 
abre a possibilidade, por 
exemplo, de o órgão am-
biental exigir do empreende-
dor, para obter as licenças, a 
contratação de profissional 
independente, que irá emi-
tir parecer sobre os estudos 
apresentados pela empresa.

A proposição acrescen-
ta, ainda, algumas restrições 
para a construção de barra-
gens, que não poderiam ser 
erguidas, por exemplo, caso 
seja identificado algum povo-
amento em um raio de 10km 
abaixo da estrutura.

Também se pretende 
tratar de questões financei-
ras, por meio, entre outras 
medidas, do aumento das 
multas durante processos 
judiciais. “A empresa tem 
direito de recorrer de qual-
quer multa sobre as irregu-
laridades identificadas, mas, 
se ela não estiver com a ra-
zão, terá que pagar mais”, 
explicou Rogério Correia.

Relatório defende auxílio aos atingidos
A aprovação de um projeto 
que já está em tramitação na 
ALMG, o PL 3.312/16, de auto-
ria do governador, também foi 
recomendada pelo relatório. A 
proposição pretende instituir a 
Política Estadual dos Atingidos 
por Barragens e Outros Empre-
endimentos (Peabe).

Em linhas gerais, o objeti-
vo do projeto é implementar 
ações mitigadoras dos conflitos 

decorrentes do processo de re-
manejamento dessas pessoas, 
assim como garantir a interlo-
cução entre os órgãos de gover-
no competentes, as empresas e 
a população afetada.

O relatório também apre-
senta outras propostas, em 
sua maioria na forma de reco-
mendações a outros órgãos. 
Tragédia – O deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV), presiden-

te da comissão, ressaltou os es-
forços realizados para que sejam 
evitados problemas como os 
ocorridos depois do rompimen-
to da Barragem de Fundão, da 
Samarco, em Mariana. O relató-
rio destaca que, nesse acidente, 
houve uma infração administra-
tiva e civil, mas que também há 
responsabilidade criminal.

A deputado Marília Cam-
pos (PT) lembrou que é pre-

ciso reforçar ações para a 
vistoria e a adoção das pro-
vidências necessárias nas 35 
barragens mineiras que já 
foram apontadas como frá-
geis. Os deputados Gustavo 
Valadares (PSDB) e Thiago 
Cota (PMDB) parabenizaram 
os esforços da comissão e se 
disseram otimistas quanto 
aos avanços que devem ser 
alcançados.

Projeto da LDO 2017 é distribuído  
em avulso – Página 5

Proposições da reforma administrativa 
seguem para a FFO – Página 3

O relatório preliminar da comissão foi lido e já deve ser votado na próxima reunião  

Flávia Bernardo
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Presidente participa de entrega de veículos
O presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
participou ontem, no Expominas, em Belo Horizonte, de so-
lenidade em que foram entregues 347 veículos para atender 
estudantes da rede estadual de ensino e usuários do sistema 
público de saúde em 295 municípios mineiros. Durante o even-
to, o governador Fernando Pimentel lembrou que a doação da 
frota, avaliada em R$ 35,2 milhões, foi viabilizada por meio de 
emendas parlamentares ao orçamento do Estado.

Pimentel ressaltou a importância da parceria entre o Exe-
cutivo e o Legislativo na efetivação das ações necessárias à 
ampliação e à melhoria dos serviços de saúde e educação 
prestados em Minas. Além de micro-ônibus e veículos desti-
nados à assistência à saúde, foram entregues 10 caminhões 
isotérmicos para apoio aos agricultores familiares.

Durante a cerimônia, Adalclever Lopes entregou a cha-
ve de um caminhão isotérmico para o prefeito de Porteirinha 
(Norte de Minas), Silvanei Batista Santos.

 Daniel Protzner 

Violência rural e urbana preocupa a
população do município de Nepomuceno

Moradores de Nepomuceno 
(Sul de Minas) relataram, du-
rante audiência pública no mu-
nicípio, uma série de furtos e 
roubos nas áreas urbana e ru-
ral. Muitos disseram que a sen-
sação de insegurança aumenta 
a cada dia e criticaram a impu-
nidade na cidade. A reunião foi 
promovida ontem pela Comis-
são de Segurança Pública.

O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Nepomuceno, Ricardo 
Gonçalves, resumiu, em seu 
pronunciamento, as deman-
das apresentadas por vários 
participantes: o aumento do 
efetivo policial, a efetivação 

de um delegado titular na ci-
dade e a disponibilização de 
uma patrulha rural. 

O prefeito de Nepomuce-
no, Marcos Memento, acres-
centou a essas reivindicações 
a atuação da Subsecretaria 
de Administração Prisional 
(Suapi) no controle do presí-
dio local, o que liberaria po-
liciais para o efetivo combate 
ao crime no município. 

No entanto, apesar de 
reconhecer deficiências no 
setor, ele afirmou que a ci-
dade pode ser considerada 
segura. “Não queremos que 
a sensação de insegurança se 
multiplique”, ressaltou.

Ações – O comandante do 8º 
Batalhão de Polícia Militar, em 
Lavras, tenente-coronel Mau-
rício Vieira, contou que, com o 
início de um curso de forma-
ção de soldados em julho, ao 
menos 90 militares serão pre-
parados para atuar na região. 

Conforme relatou, no 
primeiro semestre de 2016, 
a PM já realizou mais de 400 
operações em Nepomuceno. 
“Quase cem pessoas foram de-
tidas e apreendidas, entre adul-
tos e adolescentes”, informou. 

O chefe do 6º Departa-
mento de Polícia Civil de La-
vras, Gustavo Henrique Man-
zoli, afirmou que, desde que 
assumiu o cargo, em junho de 
2015, foram elencadas várias 
prioridades. Uma delas é a 
presença de um delegado de 
polícia em Nepomuceno.

Gustavo Manzoli contou 
que, já no ano passado, che-
gou a ser feito o planejamento 
de deslocamento de um pro-
fissional para a cidade, porém 
a pessoa indicada entrou em 
licença na ocasião. “Mas o pedi-
do está registrado”, assegurou.

Na opinião de Manzoli, 
Nepomuceno precisa de mais 
cinco investigadores (atual-
mente são apenas dois). Ele 
também informou, sobre a 

cadeia pública, que a Secreta-
ria de Defesa Social e o gover-
no do Estado garantiram que, 
em até nove meses, a Suapi 
vai assumir os trabalhos da 
gestão prisional.
Modelo de segurança – Para 
o deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), autor do re-
querimento para a reunião, o 
aumento da violência é culpa 
do atual sistema de seguran-
ça do País. “O modelo está 
falido. É preciso investir na 
área”, ressaltou.

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) criticou o Di-
reito Penal brasileiro e o Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), que não oferece-
riam todos os instrumentos 
necessários para o enfrenta-
mento da criminalidade. O 
parlamentar ainda afirmou 
que o repasse de recursos 
para a área de segurança no 
Estado está diminuindo.

Já o deputado João Leite 
(PSDB) relatou que 70% dos 
presos não têm conhecimen-
to de quem são seus pais, o 
que indicaria a importância 
da família para a formação 
das pessoas. Ele também 
frisou que, atualmente, um 
dos grandes problemas da 
sociedade é a droga. 

O aumento do efetivo policial foi a maior demanda apresentada à comissão

Guilherme Dardanhan
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Proposições da reforma administrativa
podem seguir para análise da FFO

A Comissão de Administração 
Pública, em reuniões realiza-
das na tarde de ontem, anali-
sou oito proposições de auto-
ria do governador que tratam 
da reforma administrativa do 
Estado. Todas as matérias, que 
tramitam em 1º turno e tive-
ram como relator o presidente 
da comissão, deputado João 
Magalhães (PMDB), recebe-
ram pareceres favoráveis. Com 
isso, podem seguir para análi-
se da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO), que tem reunião agen-
dada para hoje, às 11h30.

Das oito proposições em 
questão, o relator recomen-
dou a aprovação de seis na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Entre elas estão 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 52/16, que altera 
o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado; o 
Projeto de Lei (PL) 3.504/16, 
o qual extingue o Departa-
mento Estadual de Teleco-
municações de Minas Gerais 
(Detel-MG); e o PL 3.505/16, 
que acaba com o Escritório 
de Representação do Gover-
no do Estado em Brasília.

Complementam a relação 
o PL 3.506/16, o qual pre-
vê a extinção do Instituto de 
Geoinformação e Tecnologia 
(Igtec); o PL 3.511/16, que ex-

tingue a Imprensa Oficial do 
Estado; e o PL 3.513/16, que 
cria a Empresa Mineira de Co-
municações (EMC). 

Já em relação ao PL 
3.515/16, o relator opinou pe-
la sua aprovação na forma do 
substitutivo nº 1, da CCJ, com 
a emenda nº 1. O projeto mo-
difica as atribuições da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais 
(Codemig) e da Companhia 
de Processamento de Dados 
do Estado de Minas Gerais 
(Prodemge). Além disso, foi 

anexado a esse projeto o PL 
3.516/16, que autoriza a ex-
tinção da Companhia Mineira 
de Promoções (Prominas). 

A emenda foi apresenta-
da pelo deputado Fred Costa 
(PEN) e aprovada na reunião. 
Ela prevê que, havendo a in-
corporação da Prominas pela 
Codemig, o quadro de pessoal 
da companhia extinta seja 
alocado na Codemig.
Hidroex – Outra proposição 
apreciada na reunião foi o PL 
3.507/16, o qual acaba com a 
Fundação Centro Internacio-

nal de Educação, Capacitação 
e Pesquisa Aplicada em Águas 
(Hidroex). O projeto recebeu 
parecer favorável da comis-
são, na forma do substitutivo 
nº 2, apresentado pelo relator, 
o deputado João Magalhães.

O novo texto incorpora 
emendas do governador que 
propõem a criação de cargos 
de direção superior na área 
de regularização ambiental do 
Sistema Estadual de Meio Am-
biente (Sisema) e o aperfeiçoa-
mento do setor de pesquisa 
da Fundação João Pinheiro.

PL sobre a Ruralminas tem análise estendida
O Projeto de Lei (PL) 3.510/16, 
que extingue a Fundação Ru-
ral Mineira (Ruralminas), teve 
novo avulso (cópia) distribuído 
ontem, dessa vez na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO), que se reu-
niu em conjunto com a Comis-
são de Administração Pública. 
O relator na FFO, deputado 
André Quintão (PT), opinou 
pela aprovação da proposta 
na forma do substitutivo nº 1, 
apresentado pela CCJ.

Na análise do mérito da 
proposição, André Quintão 

lembrou que a extinção da 
Ruralminas mostra o esforço 
do Estado para reduzir a des-
pesa pública e, em especial, 
conter aumentos potenciais 
da despesa de pessoal.

O relator frisou que o 
Estado tem déficits orçamen-
tários crescentes desde 2013 
e que a despesa com pessoal 
está acima do limite pruden-
cial estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

De autoria do governador, 
o PL 3.510/16 prevê a transfe-
rência das finalidades da Rural-

minas para a Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e para 
a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Agrário (Seda).

A primeira ficará com 
o planejamento, a gestão, 
a fiscalização e a execução 
de projetos de logística de 
infraestrutura rural e de en-
genharia voltados ao desen-
volvimento do campo. Já a 
Seda cuidará das questões 
relacionadas às terras devo-
lutas. Ainda de acordo com 
a proposição, os imóveis da 

Ruralminas serão revertidos 
para o patrimônio do Estado.
Administração pública – A 
FFO seguiu o entendimento 
da Comissão de Administra-
ção Pública, que, na mesma 
reunião, já havia aprova-
do parecer favorável ao PL 
3.510/16, na forma do subs-
titutivo nº 1 da CCJ. O relator 
da matéria nessa comissão 
foi o deputado João Maga-
lhães. O novo texto busca 
adequar o projeto às normas 
constitucionais e legais, bem 
como à técnica legislativa. 

Parlamentares apreciaram diversas proposições que integram a reforma administrativa do Estado 

 Sarah Torres 
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Manutenção da Utramig é defendida por
deputados e representantes da instituição

A proposta de extinção da 
Fundação de Educação para 
o Trabalho de Minas Gerais 
(Utramig), contida no Projeto 
de Lei (PL) 3.508/16, que in-
tegra a reforma administrati-
va encaminhada pelo Execu-
tivo, foi criticada, ontem, por 
alunos, professores e fun-
cionários da instituição. Eles 
participaram de audiência 
pública conjunta das Comis-
sões de Participação Popular, 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização e de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

O deputado Fred Costa 
(PEN) informou que estão 
avançadas as negociações 

com o governo do Estado 
para que a Utramig passe a 
ser vinculada à Secretaria de 
Estado de Educação (SEE), 
em vez de extinta. Segundo 
o parlamentar, essa propos-
ta traria benefícios para a 
população, uma vez que a 
Universidade Estadual de Mi-
nas Gerais (Uemg), também 
subordinada à SEE, ganharia 
com a expertise da fundação.

Ele também destacou que 
a proposta poderia contribuir 
para suprir as dificuldades 
estruturais enfrentadas pela 
universidade. “Mais de 11 mil 
alunos estudam na Utramig 
atualmente, a maioria com 

recursos provenientes do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). No último ano, o 
Estado investiu apenas R$ 2 
milhões, e o governo federal, 
R$ 17 milhões. Então a ques-
tão não é econômica”, frisou 
Fred Costa.

O diretor de Educação 
Profissional da Secretaria 
de Estado de Educação, Ra-
fael Moraes, explicou que o 
desejo de alunos e educa-
dores pela permanência da 
instituição vai ao encontro 
de uma das metas do Plano 
Estadual de Educação, que 
é de triplicar a oferta de 

educação profissional, ga-
rantindo pelo menos 50% 
dessa oferta no ensino pú-
blico. “A Utramig pode nos 
ajudar a alcançar essa me-
ta. A secretária Macaé Eva-
risto está muito sensível à 
causa”, afirmou.

André Reis, assessor da 
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, tam-
bém manifestou apoio à 
ideia. “Queremos um contor-
no final que agrade a maior 
parte das pessoas, com mais 
ensino técnico disponível pa-
ra o Estado”, disse.

Em seu pronunciamento, 
a deputada Marília Campos 
(PT) salientou o compromisso 
do governo do Estado com a 
qualificação e o ensino téc-
nico. “Essa mobilização de 
vocês sensibiliza não apenas 
os deputados, mas também 
o governo. A extinção ainda 
não está sendo discutida em 
nenhuma comissão, o que si-
naliza que vocês estão sendo 
ouvidos”, ressaltou.

O deputado Paulo La-
mac (Rede), por sua vez, 
lembrou que o envolvimento 
dos jovens nas questões so-
ciais sempre indica mudan-
ças consistentes. “O poder 
público não vai atravessar 
a vontade da maioria. Ter a 
Utramig como fundação cen-
tralizadora do ensino profis-
sionalizante possibilitará a 
ampliação do leque de atua-
ção a ser oferecido para os 
alunos”, enfatizou.

Fundação quer expandir o ensino técnico
O presidente da Utramig, Lindo-
mar Gomes da Silva, apresen-
tou os esforços de expansão 
da instituição, justamente 
nesse momento em que ela 
corre o risco de ser extinta. 
“Estamos trabalhando na for-
mação e na qualificação de 
agentes culturais. Além disso, 
assinamos uma parceria para a 
educação técnica em uma uni-
dade prisional de Ribeirão das 

Neves, com uma turma de 80 
jovens, que serão futuros espe-
cialistas em segurança do traba-
lho e em informática”, relatou.

Lindomar também infor-
mou que, no Norte de Minas 
e no Jequitinhonha, foram 
realizadas parcerias com três 
comunidades tradicionais in-
dígenas, quilombolas e ribei-
rinhas, para a oferta de quali-
ficação em 80 cursos.

Outro apelo em favor da 
manutenção da fundação foi 
feito por Douglas Lobão, re-
presentante dos estudantes 
da Utramig. Ele reforçou que 
fechar a instituição seria tam-
bém eliminar oportunidades 
de emprego e crescimento 
profissional para todos os 
alunos da instituição. 
Utramig – A Utramig é uma 
instituição de direito público 

sem fins lucrativos, com au-
tonomia jurídica, administra-
tiva, financeira e pedagógica, 
vinculada à Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento So-
cial (Sedese).

Ela foi criada em 1965 e 
atua na formação de profis-
sionais em diferentes níveis 
de ensino. Atualmente, conta 
com unidades em Belo Hori-
zonte, Nova Lima e Uberlândia.

 Professores, funcionários e alunos da Utramig criticaram a proposta de extinção da fundação

 Sarah Torres 
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Comissão distribui em avulso parecer sobre
projeto da LDO para o exercício de 2017

Na reunião da Comissão 
de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária ampliada 
com membros das demais 
comissões permanentes da 
Assembleia realizada ontem, 
foram distribuídos avulsos 
(cópias) do parecer de turno 
único sobre o Projeto de Lei 
(PL) 3.542/16, do governador, 
que contém a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) que vai 
orientar a elaboração do orça-
mento do Estado para 2017. 

O relator da matéria e 
presidente da FFO, deputado 
Tiago Ulisses (PV), foi quem 
solicitou a distribuição de avul-
sos. No seu parecer, ele opinou 
pela aprovação do projeto com 
seis emendas  apresentadas 
por deputados, além de sete 
emendas de autoria do próprio 
parlamentar, e pela rejeição de 
53 emendas.
Receitas e despesas – O valor 
estimado no projeto para a re-
ceita do Estado é de R$ 83 bi-
lhões, enquanto a previsão de 
despesas é de R$ 97,2 bilhões, 
o que resulta em uma proje-
ção de déficit fiscal de R$ 8,5 
bilhões. O crescimento da re-
ceita está ligado ao ICMS, que 
é a principal fonte de receita 
tributária, o qual apresenta 
um crescimento estimado de 
6,82% em relação à LOA vi-
gente, passando de R$ 40,4 
bilhões para R$ 43,1 bilhões.

Em relação às despe-
sas, estimadas em R$ 97,2 
bilhões, o principal gasto do 
governo continua sendo com 
a folha de pessoal. A proje-
ção é de que elas tenham 
um crescimento de 7,4%, 
considerando-se o seu cresci-
mento vegetativo e o reajus-
te concedido às carreiras da 
educação básica, por meio da 
Lei 22.062, de 2016.

Quanto à dívida públi-
ca, o governo estima que 
os gastos consumam R$ 7,8 

bilhões. Desse valor, R$ 2,6 
bilhões são relativos ao pa-
gamento de juros e encargos 
e R$ 5,2 bilhões, à amortiza-
ção da dívida.  
Resultado primário – No pro-
jeto, o Executivo apresenta 
como meta o equilíbrio das 
contas públicas, com a pre-
visão de um déficit primário 
para 2017 de R$ 2,88 bilhões, 
o que representa uma redu-
ção de R$ 2 bilhões em rela-
ção à projeção do resultado 
primário do ano passado. 

O objetivo do resultado pri-
mário é verificar se os níveis 
dos gastos orçamentários são 
compatíveis com a arrecada-
ção e se os recursos são capa-
zes de garantir o pagamento 
das dívidas de longo prazo. 
Parâmetros – Na definição das 
metas fiscais, o projeto usa co-
mo parâmetro a previsão, em 
2017, de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do País 
de 1% e uma inflação (medida 
pelo Índice de Preço ao Consu-
midor Amplo – IPCA) de 6%. 

Relator recomenda alterações na proposta
Em seu parecer, o deputado 
Tiago Ulisses justificou seu 
posicionamento em relação 
às emendas. Foram acolhidas 
as de nºs 3, 9, 24, 40, 42 e 58, 
apresentadas por parlamen-
tares, por, no entender do re-
lator, aprimorarem a proposi-
ção. Os autores das emendas 
são os deputados Sargento 
Rodrigues (PDT), Alencar da 
Silveira Jr. (PDT), Lafayette 
de Andrada (PSD), Emidi-
nho Madeira (PSB), Geraldo 
Pimenta (PCdoB) e André 
Quintão (PT).

Essas emendas tratam, 
entre outros assuntos, da dife-
renciação na taxa de juros na 
linha de crédito do BDMG pa-
ra indústrias envolvidas na li-
beração de licenciamento am-
biental e da disponibilização 
de planilha eletrônica relativa 
ao demonstrativo da execu-
ção de despesa orçamentária.

Tiago Ulisses também 
apresentou as emendas nºs 

60 a 66 que, segundo ele, 
pretendem adequar a propo-
sição aos preceitos constitu-
cionais e legais vigentes.

Rejeitadas – O relator opi-
nou pela rejeição das emen-
das nºs 1, 2, 34 e de 44 a 
54, por entender que elas 
estabelecem dotações para 
o custeio de ações espe-
cíficas ou genéricas na lei 
orçamentária ou propõem 
emendas com medidas per-
tinentes ao PPAG.

Ele também sugeriu a re-
jeição das emendas nºs 5, 17 
a 19, 26 a 28 e 31, tendo em 
vista que seria inviável o en-
caminhamento das informa-
ções por elas propostas.

Já as emendas nºs 29, 
30, 33 e 55 foram rejeitadas, 
de acordo com o relator, por 
impossibilidade técnica ou 
operacional para sua concre-
tização. O mesmo entendi-
mento ele teve em relação 
às emendas nºs 11 e 13, por 
conterem dispositivos que já 
são operacionalizados. 

Por fim, as emendas nºs 
24 e 40, também rejeitadas, 
ainda de acordo com Tiago 
Ulisses, repetem definições 
contidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente.

O projeto da LDO 2017 está na pauta da FFO ampliada com membros das demais comissões permanentes

 Sarah Torres 
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Plano de PPPs do Estado poderá
incluir novos projetos estruturais

Ainda em fase de modela-
gem, o Plano Estadual de 
Parcerias Público-Privadas 
(PPPs), elaborado pelo go-
verno para o período de 
2016 a 2017, poderá incluir 
outros projetos estruturais 
ao longo do processo, além 
daqueles relacionados às 
áreas inicialmente envolvi-

das – educação, saúde, segu-
rança e infraestrutura.

A informação é do coor-
denador-geral da Unidade 
Central de Parcerias Públi-
co-Privadas da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Flávio 
Antunes, que participou 
ontem de audiência da Co-

missão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização.

Convocada a requeri-
mento do deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) para 
debater o Decreto Esta-
dual 47.002, de 2016, que 
formaliza as diretrizes do 
Plano Estadual de PPPs no 
período, a audiência reuniu 
representantes de todos os 
setores envolvidos.

A maioria manifestou 
apoio ao programa do gover-
no, à exceção da presidente 
do Instituto dos Arquitetos 
de Minas Gerais (IAMG), Ro-
silene Souza. Ela questionou 
o fato de os projetos não se-
rem apresentados integral-
mente, o que, na sua opinião, 
pode favorecer a corrupção.

Dalmo Ribeiro Silva lou-
vou a iniciativa e ressaltou a 
importância de se divulgar 
o plano o mais amplamente 
possível, dando conhecimen-
to à sociedade sobre os pro-
jetos em curso. O parlamen-
tar explicou que o plano de-

talha projetos estruturais de 
diferentes áreas com o obje-
tivo de melhorar a prestação 
de serviços para a população. 
Transparência – Depois de 
emitido o decreto que for-
malizou o plano, os projetos 
entram agora em fase de mo-
delagem. Em seguida, eles 
serão submetidos à consul-
ta pública (como ocorreu na 
fase de seleção), para que 
a sociedade opine. “A in-
tenção é dar transparência 
e publicidade aos projetos 
PPPs, podendo ser incluídos 
outros, no decorrer do per-
curso”, salientou o coordena-
dor Flávio Antunes.
Benefícios – O diretor da Se-
cretaria de Estado de Transpor-
tes e Obras Públicas (Setop), 
Marco Antônio Migliorini, 
destacou, por exemplo, a ex-
pectativa de que o projeto se-
lecionado para a melhoria do 
Aeroporto Regional do Vale 
do Aço possa viabilizar o seu 
equilíbrio, uma vez que ele é, 
atualmente, deficitário.

Comissão ouviu representantes das áreas envolvidas com o plano

Willian Dias 

Candidatos cobram finalização de concurso 
Um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), que permita o 
fracionamento em turmas do 
curso de formação para guar-
da municipal, foi apresentado 
como saída para os 160 candi-
datos classificados no concur-
so da Prefeitura de Brumadi-
nho, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Eles vivem 
uma situação de incerteza 
desde a suspensão do pro-
cesso seletivo pelo Executivo 
local. O assunto foi discutido 
ontem, no município, pela Co-
missão de Direitos Humanos.

O concurso começou 
em junho de 2014, mas foi 
interrompido mesmo após a 
realização de cinco fases. No 
dia 4 de março deste ano, a 
prefeitura publicou o Decre-
to 47, de 2016, suspendendo 
a realização da última fase, 
que seria justamente o cur-
so de formação e implicaria, 
de acordo com o decreto, no 

pagamento de uma bolsa de 
50% dos vencimentos para 
o cargo aos 160 primeiros 
classificados. A justificativa 
apresentada seria o impacto 
financeiro, somado à queda 
de arrecadação. 

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) pontuou que a si-
tuação traz à tona dois pro-
blemas: o custo do curso de 
formação e o impacto que a 
efetivação dos 160 candidatos 
teria na folha de pagamento.
Fracionamento – Nesse sen-
tido, o parlamentar aventou 
como alternativa a proposição 
de um TAC com a prefeitura, 
intermediado pelo Ministério 
Público (MP), que permitiria 
o fracionamento do curso em 
turmas. A primeira seria trei-
nada ainda este ano, e as de-
mais nos anos seguintes.

O parlamentar também 
leu ofício enviado pelo MP, 
no qual o órgão confirma a 

existência de um inquéri-
to civil em tramitação que 
acompanha a execução do 
concurso. De acordo com o 
documento, o MP acatou a 
justificativa apresentada pela 
prefeitura para a suspensão.
Prefeitura – O assessor de 
comunicação Marcos Amo-

rim afirmou que a prefeitura 
reconhece a necessidade de 
finalizar o processo seletivo. 
No entanto, ele ponderou 
que o pagamento das bolsas 
do curso de formação fará a 
folha de pagamento do Exe-
cutivo municipal ultrapassar 
o limite de 54% da receita.

 Situação de concurso em Brumadinho foi tema de audiência pública

Guilherme Bergamini
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NOSSOS OLÍMPICOS
As Olimpíadas estão chegando e o ritmo de preparação dos atletas é acelerado. De Minas são 
vários representantes de esportes diferentes. E sempre foi assim: muitos foram os mineiros 
que fizeram história nas Olimpíadas. Pensando nisso, a TV Assembleia preparou inserções com 
atletas da terra. São 8 vídeos com entrevistas e imagens de arquivo dos esportistas. O objetivo 
é destacar as trajetórias de superação, a relação deles com o esporte que escolheram e o sig-
nificado do sonho olímpico. Sábado, às 12h15; domingo, às 9 horas.

PANORAMA
Obrigatório e gratuito para todos os bebês nascidos no Brasil, o Teste do Pezinho realizado 
pelo Sistema Público de Saúde é capaz de identificar seis doenças. Para falar sobre as en-
fermidades e explicar como o diagnóstico precoce pode melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, convidamos as pediatras Corina Toscano Sad, referência na Coordenação de 
Atenção à Criança da Secretaria Municipal de Saúde de BH, e Ana Lúcia Pimenta Starling, 
professora da UFMG e diretora acadêmica do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diag-
nóstico (Nupad). Sábado, às 16 horas. 

SALA DE IMPRENSA
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta a ocorrência de um estupro a cada 11 minutos 
no Brasil. O SUS atendeu, só em 2014, mais de 23 mil vítimas de violência sexual. No estupro 
coletivo de uma garota no Rio e em outros tantos denunciados depois, os autores ainda se va-
leram das redes sociais para propagar as cenas de violência. Para falar da cultura do estupro no 
Brasil e de como a mídia faz a cobertura desses casos, o Sala de Imprensa recebe as jornalistas 
Isabelle Anchieta, Nina Gazire e Elisiane Lara. Domingo, às 18 horas. 

Confira os destaques do fim de semana
TV ASSEMBLEIA

DomingoSábado
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 28 de junho
 1h35 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

– Situação das Apaes do Triângulo
 5h15 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura
 8h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (8/6)(inédito) – 

Debate sobre a reforma administrativa enviada pelo Executivo à 
Assembleia Legislativa  

12h15 Nossos Olímpicos – Série completa
 13h Resenha da Semana (inédito)
13h30 Brasil Eleitor (inédito) 
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Compacto da semana: 

Teleaulas de 1 a 5
 16h Panorama – Importância do Teste do Pezinho 
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Leila Ferreira 
19h30 Zás – Cantor Gustavo Guimarães      
 20h Memória e Poder – Coreógrafo Rodrigo Pederneiras 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura
 22h Segunda Musical – Orquestra de Câmara Sesiminas 
 22h30 Palestra TRE – Reflexos do novo CPC no Direito Processual 

Eleitoral, com Tarcísio Vieira de Carvalho Neto 

• programação sujeita a alterações 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 29 de junho
 1h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (19/4) – Situação 

das mulheres que atuam na cadeia de produção da agricultura 
familiar

 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques 
 6h Parlamento Brasil
 6h30 Brasil Eleitor
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Cantor Gustavo Guimarães
 9h Nossos Olímpicos – Série completa
 9h40 Comissão de Saúde (1º/6) – Financiamento público dos 

hospitais privados conveniados ao SUS
12h30 Geração – Leila Ferreira  
 13h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Orquestra de Câmara Sesiminas 
15h30 Memória e Poder – Coreógrafo Rodrigo Pederneiras 
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa (inédito) – Cultura do estupro
 19h Minas é Muitas – Serra do Caroula, no Serro
19h45 Comissão de Meio Ambiente (8/6) (inédito) – Reivindicações 

dos servidores do setor do meio ambiente, em especial plano de 
carreira e critérios de promoção e progressão

 22h Panorama – Salário mínimo é ideal ou não?
 22h30 Via Justiça – Justiça restaurativa
 23h Brasil Eleitor
23h30 Mundo Político

• programação sujeita a alterações 
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9 horas
• Comissão de Saúde (Auditório) – ouvir a apresentação do relatório de 

informações do SUS. Requerimento: deputado Arlen Santiago
11h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 

IV) – discutir e votar pareceres sobre nove proposições, entre as 
quais oito projetos que integram a reforma administrativa encami-
nhada pelo Executivo

12 horas
• Zás (Teatro) – show Inside My Dreams, de Daniel Lima

 0h Mesa-redonda (continuação) – Limites legais das câmaras em 
ano eleitoral 

 1h Panorama – Salário mínimo é ideal ou não?
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa do Consumidor (5/5) – Aumento na tarifa 

de água a partir de 13 de maio
 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Doação de medula óssea
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)
 12h Memória e Poder – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Assuntos Municipais (17/5) – Iluminação 

pública em Belo Horizonte 
16h20 Comissão de Meio Ambiente (8/6) (inédito) – Copasa 

apresenta plano de ação de universalização do abastecimento 
público de água em Esmeraldas

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Brasil Eleitor

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Doação de medula óssea
 20h Segunda Musical (inédito) – Orquestra de Câmara Sesiminas 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Justiça restaurativa 
 23h30 Zás (inédito) – Cantor Gustavo Guimarães 

• programação sujeita a alterações 

TV ASSEMBLEIA

CULTURA

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária comunica que está aberto, até o dia 2 de agosto, o 
prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei 3.661/16, do governador, o qual autoriza a abertura de crédito 
suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público de Minas Gerais e do Fundo Especial do Mi-
nistério Público do Estado. As emendas podem ser protocoladas na assessoria da comissão, das 8 às 18 horas.

Assembleia lança concurso literário
sobre a história política de Minas

Autores de livros inéditos tendo 
como tema central a história 
política de Minas Gerais a partir 
da Inconfidência Mineira  pode-
rão concorrer à seleção aberta 
pela ALMG no Programa Edito-
rial de Obras de Valor Histórico 
e Cultural de Interesse de Mi-
nas Gerais e do Brasil. O edital 
completo do concurso literário, 
dirigido a pessoas físicas, está 
disponível no Portal da Assem-
bleia, juntamente com o formu-
lário de inscrição.

As propostas deverão ser 
encaminhadas no período de 
16 a 22 de agosto, exclusiva-
mente por mensagem eletrô-
nica, para o e-mail programa.
obras.historicas@almg.gov.br. 
O envio deve ser feito sem a 

identificação dos autores e 
observando os detalhes ex-
postos no edital quanto ao 
formato do arquivo eletrôni-
co e do texto da obra.

Lançado em julho do ano 
passado pela ALMG, o progra-
ma, coordenado pelo deputa-
do Lafayette de Andrada (PSD), 
tem como objetivo a publica-
ção de obras de valor histórico 
e cultural que possam contri-
buir para a compreensão do 
desenvolvimento político e so-
cial de Minas Gerais e do Brasil.

A proposta vencedora 
será publicada no formato 
impresso, com tiragem de até 
700 exemplares. A critério da 
Casa, a obra poderá, ainda, 
ser disponibilizada em seu 

Portal, no formato eletrônico, 
em caráter permanente.

Conforme o edital, o autor 
ou os autores (no caso de obra 
coletiva), receberá(ão) 5% dos 
exemplares da tiragem efetiva, 
a título de compensação pela 
cessão de direitos patrimoniais 
à Assembleia. A publicação ocor-
rerá no prazo de até um ano da 
divulgação do resultado definitivo 
da seleção, que deverá ser conhe-
cido até 6 de dezembro deste ano.

Não podem participar da 
seleção deputados e servidores 
da ALMG, membros do conse-
lho editorial do programa, bem 
como seus cônjuges ou paren-
tes até o segundo grau.
Prazos – O resultado provisório 
da seleção deve ser conhecido 

até o dia 7 de novembro, abrin-
do-se, a partir daí, o prazo para 
recursos, que poderão ser apre-
sentados até 14 de novembro e 
analisados até 29 de novembro.

Por fim, haverá a homologa-
ção e a publicação do resultado 
definitivo da seleção. Em caso de 
alteração de alguma dessas da-
tas, haverá informação prévia pu-
blicada no Diário do Legislativo.

As obras inscritas serão 
julgadas pelos membros do 
conselho editorial do progra-
ma, que foi instituído pela De-
liberação 2.631, de 2015, da 
Mesa da Assembleia. O con-
selho é composto pelo presi-
dente da Assembleia, por um 
deputado, dois servidores da 
Casa e dois cidadãos.


