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Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2017 é aprovado no Plenário

A Assembleia aprovou, na Reu-
nião Extraordinária de Plenário 
de ontem, o Projeto de Lei (PL) 
3.542/16, do governador, que 
trata da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) do Estado para o 
exercício de 2017. A proposição 
estima uma receita de R$ 88,7 
bilhões, enquanto a previsão de 
despesas é de R$ 97,2 bilhões, o 
que resulta em uma projeção de 
déficit fiscal de R$ 8,5 bilhões.

O projeto foi aprovado em sua 
forma original, com seis emendas 
apresentadas por parlamentares 
e outras sete emendas da Co-
missão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO). Com 
a aprovação da LDO, a ALMG 
pode encerrar os trabalhos do 
primeiro semestre e entrar em 
recesso a partir de 18 de julho.

A LDO orienta a elabora-
ção da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2017, definindo a 
política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais, além 
de dispor sobre alterações na 
legislação tributária, a admi-
nistração da dívida e as ope-
rações de crédito do Estado.

O governo prevê um cres-
cimento de 6,7% no valor da 
receita total, estimada em R$ 
83,1 bilhões na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) de 2016. O 
aumento da receita está liga-
do ao ICMS, que é a principal 
fonte de arrecadação. 

Já as despesas, que têm 
um acréscimo estimado de 

R$ 5,2 bilhões em relação à 
LOA de 2016, estão vincula-
das, principalmente, aos gas-
tos com pessoal e encargos 
sociais (R$ 48,8 bilhões).
Emendas – As emendas da 
FFO ajustam o projeto a pre-
ceitos constitucionais e le-
gais vigentes. Já as emendas 
parlamentares tratam, entre 

outros assuntos, da diferen-
ciação na taxa de juros da 
linha de crédito do BDMG 
para indústrias envolvidas na 
liberação de licenciamento 
ambiental e da disponibiliza-
ção de planilha eletrônica de 
demonstrativo quadrimes-
tral da execução de despesa 
orçamentária. 

Proposição incentiva doações a hospitais
Além do projeto da LDO para 
2017, outras 21 proposições 
foram votadas no Plenário. 
Entre as que foram aprova-
das em definitivo (2º turno) 
e seguem para sanção do go-
vernador está o PL 2.673/15, 
do deputado Hely Tarqüínio 
(PV), que concede descon-
to no pagamento de crédito 
tributário inscrito em dívida 
ativa aos contribuintes que 
realizarem doações em favor 
de instituições filantrópicas. 

O combate à violên-
cia contra a mulher tam-

bém ganhou força, com a 
aprovação em 2º turno do 
PL 2.223/15, do deputado 
Cristiano Silveira (PT), que 
estabelece diretrizes para a 
política de atendimento à 
mulher vítima de violência. 

Outros dois projetos 
que passaram em 2º turno 
dispõem sobre armas. O PL 
2.751/15, do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), cria 
um registro de armas de 
fogo apreendidas no Estado, 
enquanto o PL 2.227/15, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 

prevê multa para o porte de 
armas brancas. 

Também de autoria do 
deputado Cabo Júlio, o PL 
779/15, que modifica o Có-
digo de Ética dos Militares, 
também foi aprovado em 
2º turno, assim como os PLs 
3.258/16, do Tribunal de Justi-
ça, e 2.856/15, dos deputados 
Fred Costa (PEN) e Noraldino 
Júnior (PSC). O primeiro extin-
gue oito cartórios no Estado, 
enquanto o segundo define 
sanções para a prática de 
maus-tratos contra animais.

Foram aprovados pelos de-
putados, ainda, o PL 1.231/15 
(2º turno), do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), o qual prevê a 
elaboração de um plano de eva-
cuação em caso de acidente em 
projetos de obras públicas, e o 
PL 2.999/15 (1º turno), da depu-
tada Marília Campos (PT), que 
cria o Parque Estadual Fernão 
Dias, em área localizada nos mu-
nicípios de Betim e Contagem.

Durante a reunião, tam-
bém foram aprovados 12 pro-
jetos relativos a doações de 
imóveis ou trechos de rodovias.

Parlamentares aprovaram ontem o projeto da LDO para 2017, em Reunião Extraordinária de Plenário 

 Guilherme Bergamini

Relatório final da Comissão das Barragens é aprovado. Página 3
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Violência sexual contra mulheres
é um problema ainda a ser superado

A Comissão de Participação 
Popular debateu ontem, em 
audiência pública, a violên-
cia sexual contra a mulher 
e o quanto essa prática es-
tá entranhada na sociedade 
brasileira, por meio da cha-
mada cultura do estupro. O 
termo, usado para indicar 
um ambiente social propí-
cio a esse tipo de crime, foi 
cunhado nos Estados Unidos, 
na década de 1970.

O assunto teve grande 
repercussão nacional a partir 
da denúncia do estupro cole-
tivo de uma jovem  no Rio de 
Janeiro, em maio. O crime foi 
divulgado por meio de vídeo 
nas redes sociais pelos pró-
prios autores. Policiais envol-
vidos na investigação foram 
acusados de tentar culpar a 
vítima pelo ocorrido.

Conforme explicou a che-
fe da Divisão Especializada no 

Atendimento à Mulher, ao 
Idoso e à Pessoa com Defici-
ência (Demid), delegada Da-
núbia Quadros, um aspecto 
muito comum da cultura do 
estupro é a abordagem da mí-
dia sobre o assunto, que, com 
frequência, a procura pedindo 
dicas sobre como mulheres 
podem evitar o crime. “As ví-
timas não têm de fazer nada 
para evitar estupros, os ho-
mens é que têm de respeitar 
as mulheres”, ressaltou.

O mesmo posicionamen-
to apresentou a superinten-
dente do Enfrentamento da 
Violência Contra as Mulheres 
da Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos, Isabel Cristi-
na Lisboa. Ela destacou que a 
sociedade precisa entender 
que mexer com uma mulher 
na rua não é um ato comum e 
que as vítimas nunca podem 
ser culpadas pelo crime.
Cotidiano – Autora do re-
querimento para a reunião, 
a deputada Marília Campos 
(PT) frisou que essa cultura 
inclui a violência psicológica 

com a qual muitas mulheres 
têm de lidar no dia a dia. Ela 
também enfatizou que diver-
sas medidas progressistas, 
como a discussão de gênero 
nas escolas, estão previstas 
na proposta do Plano Estadual 
de Educação, do Executivo, 
que tramita na ALMG, mas 
que essas propostas podem 
ser rejeitadas em Plenário. 
“Temos de lutar para que o 
plano seja aprovado como 
está”, afirmou.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) salientou o despre-
paro de médicos para atender 
mulheres vítimas de violência. 
Essa falta de cuidado inclui, na 
opinião do parlamentar, o fato 
de muitos médicos não de-
nunciarem agressões sofridas 
por pacientes que, por algum 
motivo, optam por permane-
cerem caladas.

A deputada Celise La-
viola (PMDB) abordou a ne-
cessidade de que sejam de-
batidos a discriminação e o 
tratamento diferenciado que 
as mulheres sofrem. 

Comissão promoveu audiência sobre a violência sexual contra mulheres

Guilherme Dardanhan 

Centro de umbanda recebe homenagem
A prática da caridade, agre-
gada à valorização da matriz 
cultural africana, foram os 
principais pontos enalteci-
dos no trabalho desenvolvido 
pelo Centro de Umbanda Ca-
sa de Caridade Pai Jacob do 
Oriente, de Belo Horizonte, 
homenageado pela Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia na última quarta-
-feira (6), pelos seus 50 anos. 
Diante de uma plateia trajada 
com as vestes brancas típicas 
da umbanda, o reconheci-
mento do Parlamento minei-
ro à entidade foi comemora-
do pelos presentes como um 
fato inédito e significativo.

“A homenagem repre-
senta uma abertura de por-
tas”, disse o presidente da 
Associação da Resistência 
Cultural Afro-Brasileira Ca-
sa de Caridade Pai Jacob do 

Oriente, Ricardo de Moura, 
conhecido como Pai Ricardo. 

O centro, que acolhe de 
forma geral aqueles que o pro-
curam, desenvolve programas 
de distribuição de alimentos e 
cestas básicas em locais como 
asilos e quilombos, além de 
arrecadar roupas e oferecer 
aulas de reforço. Neste ano, 
a instituição ganhou um curso 
de qualificação para recupera-
ção de acervo, que é ofereci-
do aos frequentadores do ter-
reiro. O curso é uma parceria 
com a Biblioteca Estadual Luiz 
de Bessa e destina-se à res-
tauração do acervo da Casa 
Pai Jacob do Oriente.

O deputado Paulo Lamac 
(Rede), que solicitou a home-
nagem, destacou o trabalho 
desenvolvido pela comissão 
para a valorização da plura-
lidade na sociedade. Nesse 

contexto, ele lembrou que a 
Casa de Caridade Pai Jacob 
do Oriente é uma entidade 
que congrega importantes 
trabalhos sociais na comuni-
dade Vila Senhor dos Passos, 
na Pedreira Prado Lopes, um 
dos espaços em que a desi-

gualdade fica mais nítida em 
Belo Horizonte. 

Para o parlamentar, a 
instituição é um exemplo na 
busca pelo respeito e pelo 
fortalecimento de costumes, 
com um trabalho que dá vi-
sibilidade às raízes culturais.

Trabalho social da entidade foi destacado na audiência pública

Willian Dias 
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Comissão das Barragens aprova
relatório final e conclui suas atividades

A Comissão Extraordinária 
das Barragens aprovou on-
tem seu relatório final. Entre 
as propostas apresentadas 
no documento estão dois 
projetos de lei que alteram 
o processo de licenciamento 
ambiental de barragens mi-
nerárias e industriais e refor-
çam a fiscalização do setor. 

O documento foi parcial-
mente lido na última reunião 
da comissão e, desde então, so-
freu alguns ajustes. Ontem, fo-
ram apresentadas seis emen-
das, todas aprovadas. Cinco 
são de autoria do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB) 
e uma, do deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB). Em linhas ge-
rais, elas tratam de questões 
trabalhistas, como a manuten-
ção dos empregos dos funcio-
nários da Samarco e a preven-
ção de acidentes de trabalho, 
bem como incluem recomen-
dações para o maior controle 
da atividade minerária.

As propostas serão incor-
poradas ao documento final, 
produzido pelos relatores Ro-
gério Correia (PT) e João Ma-
galhães (PMDB). Com a apro-
vação do relatório, a comis-
são concluiu seus trabalhos.

“Não foi acidente. Ficou 
claro que houve um crime 
ambiental, que devastou mu-
nicípios, rios e vidas”, afirmou 
Rogério Correia, referindo-se 
ao rompimento da Barragem 
de Fundão, tragédia que origi-
nou os trabalhos da comissão.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) elogiou o relatório, 
ao ressaltar que fica a sensa-
ção de “dever cumprido”. O 
deputado Agostinho Patrus 

Filho (PV), presidente da co-
missão, também se mostrou 
satisfeito com o resultado.

O documento será en-
tregue à Mesa da ALMG, que 
abrirá um prazo para recur-
sos. Caso algum questiona-
mento seja apresentado, o 
relatório deverá ser aprecia-
do e votado pelo Plenário. 
Na ausência de recursos, ele 
será considerado aprovado e 
publicado oficialmente.
Projetos – Entre as principais 
recomendações do relatório 
estão dois projetos de lei. O 
PL 3.676/16, mais abrangen-
te, trata de questões relativas 
ao licenciamento e à fiscaliza-
ção de barragens. A propos-
ta estabelece, por exemplo, 
algumas restrições para a 
construção desses empreen-
dimentos, como a proibição 

de que barragens sejam er-
guidas caso seja identifica-
do algum povoamento em 
um raio de 10km abaixo do 
leito do rio. 

Já o PL 3.677/16 sugere 
que os recursos gerados pela 
Taxa de Controle, Monitora-
mento e Fiscalização das Ativi-
dades de Pesquisa, Lavra, Ex-
ploração e Aproveitamento de 
Recursos Minerários (TFRM) 
sejam destinados à Secretaria 
de Estado de Meio Ambien-
te, para o fortalecimento das 
ações voltadas ao setor.
Atividades – Parlamentares  
presentes à reunião fizeram co-
branças quanto às atividades 
das mineradoras. Para o deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB), o 
mais importante é que as ações 
propostas pelo relatório final 
ajudem a evitar novas tragédias. 

O deputado Thiago Cota 
(PMDB) concordou com o 
colega e acrescentou que o 
papel da ALMG é promover 
o debate com todos os en-
volvidos, para chegar a con-
clusões que possam inter-
ferir na atuação de outras 
instituições. 

Por sua vez, o deputado 
Gustavo Corrêa (DEM) de-
fendeu a Samarco, afirman-
do que a empresa atuava 
de forma responsável. “Não 
permitir o retorno dos seus 
trabalhos irá causar nova 
tragédia, esta econômica e 
social”, concluiu.

A deputada Celise La-
viola (PMDB) ponderou que 
não é possível abrir mão da 
atividade minerária, mas que 
é preciso desenvolvê-la com 
responsabilidade.

Comunidades terapêuticas pautam reunião
Discutir a relação das comu-
nidades terapêuticas com o 
Estado, tendo em vista nor-
mas recentes que tratam do 
assunto, é o objetivo de re-
querimento aprovado ontem 
pela Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas. Segundo o au-

tor da proposta e presidente 
da comissão, deputado Antô-
nio Jorge (PPS), a discussão 
é importante para evitar a 
desassistência aos depen-
dentes químicos em Minas.

O parlamentar informou 
que secretarias de Estado afe-
tas à questão ainda não defi-

niram procedimentos e diretri-
zes voltados para o segmento 
em sintonia com o Marco 
Regulatório do Terceiro Se-
tor, de que trata a Lei Federal 
13.019, de 2014, e o Marco 
Regulatório das Comunida-
des Terapêuticas, contido 
na Resolução 1, de 2015, do 

Conselho Nacional de Políti-
cas sobre Drogas (Conad).

Também por solicitação 
do deputado, foi aprovado 
requerimento de visita da 
comissão às comunidades 
terapêuticas de Governador 
Valadares (Vale do Rio Doce) 
e municípios da região.

 No relatório, a comissão sugere dois projetos de lei, com o objetivo de reforçar o controle da atividade minerária

Flávia Bernardo
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12 horas
• Zás (Teatro) – show Funky You, de Jack Bóris

14 horas
• Lançamento do documentário Acampamento Dom Luciano: caminhos da 

libertação, de Ana Lúcia Figueiredo (Auditório) – cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 3h Compactos de Comissões  
 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Doenças de inverno
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (21/6) 

(inédito) – Semanas Estadual e Nacional de Prevenção ao Uso de 
Drogas 

 12h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)

14h15 Comissão Extraordinária das Barragens (7/7) (inédito) – 
Votação do relatório final da comissão

15h35 Comissões de Participação Popular, de Assuntos Municipais 
e de Educação – PL 3.508/16, que extingue o Utramig

 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 – Doenças de inverno
 20h Segunda Musical (inédito) – Samuel Barbosa, Joice Coutinho e 

César Augusto
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Consumo de drogas na Capital
23h30 Zás (inédito) – Músico Daniel Lima 

• programação sujeita a alterações 

COMISSÕES

Parecer sobre transferência de imóveis
para a Codemig tem sua análise adiada

O Projeto de Lei (PL) 3.502/16, 
do governador, que autoriza o 
Executivo a alienar imóveis à 
Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), teve sua análise 
adiada, ontem, na Comissão de 
Administração Pública.

O relator e presidente da 
comissão, deputado João Ma-
galhães (PMDB), distribuiu em 
avulso (cópias) o parecer aos 
demais parlamentares. Em seu 
relatório, ele opina pela apro-
vação da matéria na forma do 
substitutivo nº 1, que apresenta.

O projeto integra a pro-
posta de reforma administra-
tiva encaminhada pelo go-
vernador à ALMG. Segundo o 
Executivo, o patrimônio cedi-
do permitirá o aumento das 
garantias da Codemig para a 
realização de operações finan-
ceiras, contribuindo para o fo-
mento da economia mineira.

Substitutivo – O substitutivo 
corrige divergências entre os 
dados cadastrais dos imó-
veis no projeto e os registros 
apensados ao processo, bem 
como insere um memorial 
descritivo e promove outras 
adequações na proposição.
Imóveis – Os imóveis men-
cionados no projeto, segun-
do informações do governo, 
possuem um valor total de R$ 
195 milhões. Serão alienados 
os seguintes bens em Belo 
Horizonte: um terreno de 34 
hectares situado no Bairro 
Olhos D’Água; dois lotes com 
área total de 1.200m², locali-
zados na Avenida Assis Cha-
teaubriand; e dois terrenos 
com áreas de 27.000m² e de 
30.000m², situados no Bairro 
Bonsucesso.

A proposição também 
prevê a alienação de um imó-
vel com área de 9.600m², a 

ser desmembrado da deno-
minada “Fazenda do Estado”, 
situada em Lagoa Santa.

O governador assegurou 
ao Estado, no entanto, no texto 
do projeto, o direito de recom-
prar os imóveis, podendo haver 
abatimento de capital nas ações 
do Estado junto à Codemig no 
valor que vier a ser apurado 
quando da recompra dos bens.

Deop – Na mesma reunião, 
foi retirado de pauta o PL 
3.509/16, por não cumprir 
pressupostos regimentais. A 
proposição, que tramita em 
regime de urgência e também 
integra a proposta de reforma 
administrativa do Executivo, 
extingue o Departamento de 
Obras Públicas do Estado de 
Minas Gerais (Deop).

O projeto assegura ao Estado o direito de recomprar os imóveis 

 Suzana Oliveira 


