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das leis. Já Isabela Biondini, 
pesquisadora do Centro de 
Pesquisas Aplicadas da FJP, 
afirmou ter ficado muito fe-
liz com o resultado e para-
benizou toda a equipe pelo 
trabalho. Ela salientou que a 
distribuição dos recursos do 
ICMS é fundamental para to-
da a sociedade.

da deliberação, em que o par-
lamentar percebe a demanda 
de nova legislação e utiliza os 
instrumentos corretos para 
formatar essa norma.

Na avaliação de Márcia 
Soares, professora de Ciên-
cia Política, o livro constitui 
uma ferramenta importan-
te para avaliar a qualidade 

Segundo Rafael, do Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas 
da Consultoria do Senado, 
três processos ficaram evi-
dentes ao final do trabalho: 
a participação estratégica da 
Casa; a aprendizagem, por 
meio da avaliação da Lei Ro-
bin Hood e, depois, da Lei do 
ICMS Solidário; e o processo 

Um instrumento fundamen-
tal para a análise das políticas 
públicas do Estado. Assim foi 
classificado o livro Avaliação 
de Impacto da Lei do ICMS 
Solidário: Lei 18.030, de 2009, 
pelos professores Rafael Silva, 
Isabella Biondini e Márcia Soa-
res, participantes da mesa de 
debates sobre a publicação.

Livro recebe elogios de especialistas

ção, Júlio mostrou que ficou 
patente a transferência de re-
cursos das regiões mais ricas, 
especialmente a Central e o 
Triângulo, para as mais po-
bres – principalmente o Vale 
do Jequitinhonha, o Norte 
e o Vale do Rio Doce. Pelos 
critérios da norma, 108 mu-
nicípios ganharam entre 10% 
e 50% de recursos, enquanto 
279 receberam de 5% a 10%. 
Houve perda de receita do 
ICMS entre 0% e 5% em 322 
municípios e de até 8,20%, 
para 144 cidades.

trada, conforme explicou Bedê. 
Dos 853 municípios, 714 re-
cebem de 0 a 0,1% do tributo. 
Apenas 63 cidades recebem de 
0,1% a 0,2%. Vinte municípios 
fazem jus a entre 0,2% e 0,3%; e 
56 cidades, entre 0,3% e 10,2%. 
Daniel Caria acrescentou que 
esses dados mostram o nível 
de desigualdade de acesso dos 
municípios aos recursos do 
ICMS mineiro, apesar de a Lei 
do ICMS Solidário ter melhora-
do um pouco esse quadro.

Avaliando-se as perdas 
e ganhos com a nova legisla-

de cada município. Os 20,32% 
restantes eram divididos aten-
dendo-se a outros critérios.

Com a Lei do ICMS Solidá-
rio, afirma Bedê, o percentual 
do VAF caiu para 75%, e a por-
centagem de outros critérios 
subiu para 25%. Foram esta-
belecidos pela norma 18 no-
vos critérios, que valorizam os 
investimentos dos municípios 
em políticas públicas, especial-
mente na área social.
Concentração – Apesar des-
sa melhoria, a distribuição de 
ICMS ainda é bastante concen-

A política de distribuição de 
recursos do ICMS no Estado 
sempre foi concentradora, 
até a edição da Lei do ICMS 
Solidário. A opinião é do con-
sultor da Assembleia Júlio 
Bedê, um dos organizadores 
do livro Avaliação de Impacto 
da Lei do ICMS Solidário: Lei 
18.030, de 2009, lançado on-
tem na Escola do Legislativo.

A obra é resultado de um 
trabalho de três anos realiza-
do pela Consultoria Temáti-
ca da ALMG, tendo à frente, 
além de Bedê, o consultor 
Daniel Caria, e que contou 
com a cooperação técnica da 
Fundação João Pinheiro (FJP). 
A Lei 18.030 foi a responsável 
pela implantação do ICMS 
Solidário no Estado, instituin-
do regras que incrementaram 
a receita financeira de 709 
dos 853 municípios mineiros.

Para Júlio Bedê, em um 
contexto de desigualdade 
histórica em Minas, a norma 
foi importante para amenizar 
esse problema. Ele explicou 
que 25% do ICMS, constitucio-
nalmente, devem ser pagos 
aos municípios. Pela Lei Ro-
bin Hood, que vigorou entre 
2000 e 2010, 79,68% desse 
montante eram distribuídos 
pelo critério do Valor Agrega-
do Fiscal (VAF), um índice da 
atividade econômica formal 

Publicação aponta melhora na distribuição
de recursos do ICMS em Minas Gerais

Raíla Melo

O lançamento do livro, na Escola do Legislativo, foi acompanhado de debate com convidados e autores
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Movimento Escola sem Partido é criticado
tados, devido às propostas 
de reforma da Previdência”, 
salientou. 

Da mesma forma, ainda 
de acordo com Rogério Cor-
reia, está em jogo a soberania 
do Brasil, com a possibilidade 
de venda de patrimônio na-
cional, como o pré-sal, e de 
cortes em investimentos so-
ciais em áreas como saúde e 
educação.

formação humana”, afirmou.
O deputado ressaltou 

que a homenagem a Paulo 
Freire teve também o intuito 
de protestar contra a perda 
de direitos, tendo em vista 
que, no seu entender, o País 
vive hoje “tempos sombrios, 
de golpe”. “Os direitos dos 
trabalhadores estão amea-
çados, o mesmo ocorrendo 
com os direitos dos aposen-

não induz ao pensamento crí-
tico e à reflexão, escola sem 
consciência”. 

Correia também criticou 
a proposta em estudo pelo go-
verno de fazer, ainda este ano, 
uma reforma no Ensino Mé-
dio. “Acabar com Geografia, 
História, Sociologia e Filosofia 
não é reforma, é contrarre-
forma. Para acabar com a for-
mação política e social, com a 

Aberta pelo presidente da 
comissão, deputado Paulo La-
mac (Rede), a reunião foi de-
pois conduzida pelo deputa-
do Rogério Correia (PT), autor 
do requerimento para a reali-
zação da audiência. O parla-
mentar também fez críticas à 
tese da chamada Escola sem 
Partido. “Escola sem Partido é 
o mesmo que escola sem po-
lítica, isto é, uma escola que 

Educadores homenageiam Paulo Freire e
condenam reformas em estudo pelo governo

COMISSÕES

Sarah Torres

Comissão de Educação discutiu, em audiência pública, o legado de Paulo Freire para o País

misso com a transformação 
da realidade social, por meio 
do pensamento crítico. 

O religioso também la-
mentou o que classificou de 
desmantelamento de toda a 
estrutura de direitos huma-
nos, do Sistema Único de Saú-
de e dos direitos dos traba-
lhadores no governo Temer. 

Rosemeire Pacheco, edu-
cadora do Teatro do Oprimi-
do, falou sobre a experiência 
desse grupo artístico, criado 
pelo dramaturgo Augusto Bo-
al, inspirado nos ensinamen-
tos de Paulo Freire de dar voz 
aos que não têm voz.

sendo preparada pelo Sind-
-UTE e à paralisação nacional 
de 24 horas, no próximo dia 
22. Ele defendeu, ainda, a 
lei do piso e da carreira dos 
trabalhadores de educação e 
rejeitou a proposta do gover-
no do Estado de parcelar os 
atrasados em 10 vezes.
Humanismo – O presbítero 
da Arquidiocese de Belo Hori-
zonte, padre Henrique Faria, 
membro do Fórum Político 
Interreligioso e do Conselho 
das Igrejas Cristãs de Minas 
Gerais, destacou a dimen-
são universal e humanista de 
Paulo Freire e seu compro-

pensamento crítico” defen-
dido por Paulo Freire.

O sindicalista condenou, 
também, o projeto de lei em 
curso no Congresso Nacional 
que propõe o modelo de en-
sino conhecido como Escola 
sem Partido. Na sua opinião, a 
proposição vai na contramão 
do que sempre defendeu Pau-
lo Freire, que estimulava, em 
sua pedagogia do oprimido, o 
direito do educando à palavra 
e ao pensamento crítico, como 
instrumento de transformação.

Garrido convocou os pro-
fessores a aderirem à parali-
sação de 48 horas que vem 

A crítica às propostas em es-
tudo pelo governo Temer de 
abrir o ensino para as parcerias 
público-privadas (PPPs) e de 
mudar o currículo do Ensino 
Médio dominou os discursos na 
audiência pública da Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia realizada ontem. A reunião 
homenageou o educador Paulo 
Freire no seu 95º aniversário, 
no âmbito da Semana Paulo 
Freire, em Belo Horizonte, cria-
da em 2007 por lei municipal 
de autoria da vereadora Neila 
Batista, presente ao evento.

Além da abertura do ensi-
no público ao capital privado, 
por meio das PPPs, professo-
res, educadores, sindicalistas, 
religiosos e membros de asso-
ciações e movimentos sociais 
condenaram também a medi-
da, em estudo pelo governo, de 
extinção de disciplinas da área 
de Ciências Humanas no Ensino 
Médio. De acordo com a pro-
posta, Filosofia, Sociologia, His-
tória e Geografia poderão ser 
eliminadas da grade curricular 
e substituídas por uma única 
disciplina: Moral e Cívica.

“Corremos o risco, hoje, 
do fim do direito à educação 
e do surgimento da educa-
ção como mercadoria”, de-
nunciou o diretor do Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE), Fábio Garrido. 
Segundo ele, a proposta de 
extinção do currículo das 
matérias de Ciências Huma-
nas se deve “ao medo do 
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 

obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Portal da ALMG abriga novo site
com informações sobre as eleições

TV Assembleia inova na exibição
de dados das eleições de 2016

ELEIÇÕES

No dia das eleições, tanto 
no primeiro quanto no segun-
do turno, será exibida a pro-
gramação da TV Assembleia, 
o mesmo ocorrendo nos dias 
posteriores ao pleito, com a re-
percussão dos resultados.

entrevistas feitas pela TV As-
sembleia com os 11 candidatos 
a prefeito de Belo Horizonte. 
Elas estarão disponíveis a partir 
do dia 24 de setembro, após a 
exibição do último programa, 
que vai ao ar, na TV, no dia 23.

nova versão do programa Di-
vulga, do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), para acompanhar a 
apuração das eleições de 2016.

Além disso, no dia 3 de 
outubro, um dia após a rea-
lização do primeiro turno, o 
site vai exibir, na íntegra, o 
resultado das eleições muni-
cipais em Minas Gerais.
Programação especial – Du-
rante o período pré-eleitoral, 
todo o conteúdo da progra-
mação especial da TV Assem-
bleia sobre as eleições será 
reproduzido no novo espaço, 
assim como as matérias espe-
ciais veiculadas na Rádio As-
sembleia. O internauta pode-
rá acessar, via canal YouTube, 
reportagens, notícias, entre-
vistas e debates com especia-
listas sobre o pleito municipal.

O site vai exibir ainda as 

Um novo site sobre eleições 
está disponível no Portal da 
Assembleia, substituindo a se-
ção “Resultado de Eleições”. 
O acesso pode ser feito direta-
mente pelo endereço eleicoes.
almg.gov.br; no topo da home 
page, por meio do ícone “Sites 
ALMG”; e, durante o período 
eleitoral, por um banner espe-
cífico, na mesma página.

A plataforma de dados 
foi atualizada e permite con-
sultas de resultados eleitorais 
a partir de 1994. Resumo das 
apurações, votação dos can-
didatos por município, vagas 
para partidos e relação de 
eleitos por partidos, em pri-
meiro e segundo turno, são 
algumas das informações 
oferecidas para o eleitor.

Os interessados também 
poderão fazer o download da 

necessidade de filmagem da 
tela. O layout também precisou 
ser elaborado para se adaptar à 
resolução dos televisores.

Já a definição do layout, 
das cores e da disposição dos 
mapas e gráficos levou em con-
ta a iluminação do estúdio e a 

é transmitida. Também serão 
exibidos os votos dos candida-
tos de Belo Horizonte para o 
cargo de vereador.

O software gera, ainda, 
gráficos comparativos das elei-
ções de 2016 e 2012 e indica 
o número de prefeituras con-
quistadas pelos partidos, além 
de sua localização geográfica.
Concepção – Para o desen-
volvimento do sistema foi 
preciso considerar as especi-
ficidades do meio televisivo. 
A localização dos comandos, 
por exemplo, foi construí-
da para facilitar o acesso do 
apresentador por meio da 
tecnologia touch screen.

A TV Assembleia vai utilizar um 
novo sistema para acompanhar, 
em tempo real, a apuração dos 
votos da eleição de 2016. No 
estúdio, os jornalistas da emis-
sora vão apresentar os dados 
divulgados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) na forma de 
gráficos e mapas em uma TV 
touch screen. O objetivo é tor-
nar mais dinâmica e interessan-
te a divulgação dessas informa-
ções para o telespectador.

Será possível acompanhar 
a apuração da disputa pela 
prefeitura de todas as capitais 
do País e de 46 municípios 
mineiros de médio e grande 
porte onde a TV Assembleia 

O site vai exibir o resultado das eleições municipais em Minas

Tecnologia touch screen vai auxiliar os jornalistas a apresentar informações

Guilherme Dardanhan – 7/10/12
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Encontro Regional Sudeste de Segurança Alimentar Nutricional Sustentá-
vel (Teatro) – cessão de espaço

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 1.073/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
dispõe sobre o registro e a divulgação de dados sobre a violência e a 
criminalidade no Estado

9h50
• Comissão de Esporte (Plenarinho I) – discutir e votar proposições da co-

missão
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-
receres sobre sete proposições, entre as quais o PL 3.482/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cidade 
Administrativa construídos pela Codemig

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.868/15 (2º turno), do deputado Ulysses Gomes, que institui a Semana 
Estadual das Juventudes

• Visita do embaixador da Itália no Brasil e da cônsul do mesmo país em 
Belo Horizonte (Salão Nobre)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da UFMG, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre sete proposições, entre as quais o PL 3.502/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a alienar os imóveis que espe-
cifica à Codemig

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 3.022/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, 
órteses, próteses, equipamentos e implantes declararem as relações 
com profissionais de saúde que configurem potenciais conflitos de in-
teresse

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre 
o PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o 
Executivo a doar trecho rodoviário ao município de Santa Luzia; e o PL 
3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, que autoriza o Execu-
tivo a doar trecho rodoviário ao município de Simonésia

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para as pessoas com deficiência visual 

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

narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão

 0h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 1h Segunda Musical – Tiago Santos, Kanan Belato e Talita Olivetti 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (13/7) – Situação da MG-030
	 3h40	 #Confirma
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com  Daniel Reis
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 7: 

Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 
para o esporte

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Depressão em crianças e adolescentes
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Reforma trabalhista 
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 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 – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 
para o esporte

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
	 20h	 #Confirma
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 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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Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188

Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

ORDEM DO DIA (Cont.)


