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Governo anuncia cortes no PPAG
em virtude da crise econômica no País

elogiou o secretário de Estado 
Extraordinário de Desenvolvi-
mento Integrado e Fóruns Re-
gionais, deputado licenciado 
Fábio Cherem.
Leia mais sobre a revisão do 
PPAG na página 2

Campos. Já André Quintão 
lembrou que a própria revisão 
anual foi garantida por meio 
de emenda popular, em 2003.

“O governador não abriu 
mão de ouvir a sociedade, mes-
mo nesse momento de crise”, 

“Minas é o único Estado 
que garante o processo de 
participação popular de ava-
liação do PPAG. Em 2015 fo-
ram mais de 3 mil entidades e 
8 mil pessoas envolvidas nes-
se debate”, ressaltou Marília 

Apesar das dificuldades, os 
participantes da audiência 
reforçaram a sinergia entre 
os poderes Executivo e Legis-
lativo como uma esperança 
de que os entraves orçamen-
tários serão superados.

Deputados valorizam participação popular

mos enfrentar grandes impac-
tos com a revisão do PPAG”, 
garantiu Silberschneider, to-
mando como base o conjun-
to de iniciativas previstas no 
plano, com 207 programas e 
1.158 ações. “Todas são fren-
tes de enfrentamentos de pro-
blemas que representam um 
desafio de gestão”, observou.

Porém, outro problema 
a ser equacionado, segundo 
ele, é a grande concentra-
ção de recursos do PPAG no 
chamado eixo especial – des-
pesas obrigatórias que não 
atendem a atividades-fim –
que representam justamente 
o suporte e não a execução 
direta das políticas públicas.

ser reduzidas, mas com trans-
parência e responsabilidade”, 
acrescentou Helvécio.
Cortes – Coube ao secretário 
adjunto Wieland Silberschnei-
der dar uma dimensão mais 
real dos cortes. Na proposta do 
governo de revisão do PPAG, 17 
programas foram excluídos e 
outros sete, incluídos. Da mes-
ma forma, 210 ações foram ex-
cluídas, com a inclusão de 113.

Ele destacou também as 
medidas implementadas na 
reforma administrativa, que 
resultaram na extinção de oito 
órgãos, cujas funcionalidades 
foram mantidas, mas absorvi-
das por outras instituições.

“Apesar de tudo, não va-

Quintão (PT), este último rela-
tor da revisão do PPAG, que es-
tá contida no Projeto de Lei (PL) 
3.819/16, de autoria do gover-
nador, que tramita na ALMG.

Logo na abertura da au-
diência, o titular da Seplag, 
Helvécio Magalhães, indicou 
que, em um cenário de crise, é 
preciso austeridade, mas com 
criatividade. “Quanto maior 
a crise, mais precisamos de 
planejamento, discussão e 
cidadania. Temos que cobrar 
qualidade nos planos que o 
Estado elabora, que precisam 
ser arejados pelas sugestões 
da sociedade”, afirmou, em 
alusão ao processo de revisão 
do PPAG. “Ações precisarão 

Rever prioridades e repactuar 
compromissos é a receita do 
governo do Estado para en-
frentar a crise econômica que 
assola o País. E essas medidas 
terão reflexos também no Pla-
no Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) 2016-2019 
para o exercício de 2017, con-
forme explicou o secretário 
adjunto de Planejamento e 
Gestão, Wieland Silberschnei-
der, ontem, no Plenário.

O PPAG organiza tanto 
as regiões do Estado a serem 
beneficiadas quanto os pro-
gramas e ações que o gover-
no pretende desenvolver no 
período de quatro anos, com 
as respectivas metas físicas 
e orçamentárias. É um plano 
de médio prazo, que passa 
por revisões anuais para tor-
ná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Wieland Silberschneider 
participou de audiência pública 
conjunta das comissões de Par-
ticipação Popular e de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO), que abriu o processo de 
revisão do PPAG na Assembleia. 
A situação delicada das contas 
públicas deu o tom dos pronun-
ciamentos dos oito secretários 
de Estado presentes ao encon-
tro, que foi presidido pela depu-
tada Marília Campos (PT).

Também participaram das 
discussões os deputados Dou-
tor Jean Freire (PT), Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e André 

Willian Dias

Oito secretários de Estado participaram da audiência de abertura do processo de revisão do PPAG 
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Estado quer assumir todas as cadeias
turas, uma medida que visa à 
renovação da frota. 
Propostas – A realização de 
concurso público para a con-
tratação de 1,5 mil bombei-
ros foi uma das propostas pa-
ra a área de segurança públi-
ca elaboradas nos três grupos 
de trabalho que se reuniram 
ontem. 

Outras sugestões dos par-
ticipantes foram a aquisição 
de equipamentos para inves-
tigação criminal, a ampliação 
dos investimentos previstos 
nos programas de prevenção 
ao crime e de inclusão social 
de egressos, assim como a 
construção de cinco novos 
centros de reintegração so-
cial no modelo da Apac.

e as perspectivas de ações das 
Polícias Civil e Militar, do Corpo 
de Bombeiros e da Defesa Civil 
do Estado.

Na Polícia Civil, estão em 
formação mil investigadores e 
há a expectativa de recompo-
sição do efetivo em 2017, em 
especial dos quadros das car-
reiras de escrivão e delegado.  

Até agosto deste ano, a 
Polícia Militar realizou cerca 
de 673 mil operações poli-
ciais, além de mais de 80 mil 
ocorrências de policiamento 
de meio ambiente e de 126 
mil operações de trânsito.

Entre as iniciativas imple-
mentadas em 2016 e que têm 
expectativa de ampliação está 
um projeto de locação de via-

tes do programa de egressos 
do sistema prisional. 
Prevenção – Entre as ações 
de prevenção no Estado, o 
ponto de destaque em 2016 
foram os fóruns locais de pre-
venção à criminalidade, em 
32 territórios violentos de ci-
dades mineiras. A expectativa 
para 2017 é ampliar os pro-
gramas, além de manter com 
qualidade os já oferecidos.

Outro dado que chamou a 
atenção este ano foi o atendi-
mento de 9.064 dependentes 
químicos por mês, em comu-
nidades terapêuticas, ambula-
tórios e locais de permanência 
diária.
Polícias – Também foram abor-
dadas as principais realizações 

Na apresentação dos dados do 
PPAG relativo ao sistema socio-
educativo e prisional, os gesto-
res da Secretaria de Estado de 
Defesa Social informaram que, 
entre as metas do governo pa-
ra o próximo ano, estão assu-
mir todas as cadeias da Polícia 
Civil e inaugurar novas unida-
des de internação no interior, 
expandindo em 65% o número 
de vagas, com um total de 810 
novos adolescentes atendidos.

Em relação às entregas 
de 2016, foi anunciado o au-
mento de 221 vagas nas Asso-
ciações de Proteção e Assis-
tência ao Condenado (Apacs), 
a aquisição de armas e de ma-
terial bélico e o atendimento 
de 73% dos jovens provenien-

Segurança pública é tema de debate
em grupos de revisão do PPAG

bém estiveram presentes. Ma-
rília Campos ressaltou a impor-
tância do momento único no 
Parlamento mineiro de chamar 
a sociedade para discutir a re-
visão do PPAG, fortalecendo o 
processo democrático. Doutor 
Jean Freire agradeceu a inten-
ção de todos de colaborar com 
o processo de discussão.

9,9 bilhões nas contas públicas. 
Conforme afirmaram, essa situ-
ação desfavorável começou em 
2013, após anos de equilíbrio 
no orçamento.

A presidente e o vice-pre-
sidente da Comissão de Partici-
pação Popular, deputada Marí-
lia Campos e deputado Doutor 
Jean Freire, ambos do PT, tam-

Servidores da Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) disseram que 
o Estado passa por uma crise 
fiscal, com receitas que não 
conseguem atender as despe-
sas programadas. Para 2017, a 
estimativa é de um déficit de 
R$ 8,1 bilhões e, para 2018, a 
previsão é de um rombo de R$ 

A área de segurança pública 
foi a temática que abriu on-
tem, na Assembleia, os tra-
balhos de grupos de discus-
são voltados para a revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-
-2019 para o exercício 2017. 
Até a próxima sexta-feira 
(11), cidadãos interessados 
podem contribuir com o apri-
moramento do planejamento 
estadual e sugerir mudanças 
em programas governamen-
tais e na destinação de recur-
sos públicos.

As atividades nos grupos 
foram divididas de acordo 
com os cinco eixos que nor-
teiam o planejamento do 
governo. A cada dia, será dis-
cutido um deles: desenvolvi-
mento produtivo, científico 
e tecnológico, na terça (8); 
educação e cultura, na quarta 
(9); saúde e proteção social, 
na quinta (10); e infraestru-
tura e logística, na sexta (11).
Crise fiscal – Representantes 
do governo do Estado apre-
sentaram aos participantes 
a execução de programas e 
ações do Executivo no setor 
de segurança. 

Flávia Bernardo

A presidente e o vice da Comissão de Participação Popular ressaltaram a importância da discussão do PPAG

PPAG
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promotor público responsável 
pelo caso de Mariana, fez uma 
prestação de contas, listando o 
que foi conseguido até agora, 
judicialmente, no sentido de 
indenizar as vítimas. Conforme 
informou, os relatos das pri-
meiras testemunhas deixaram 
claro o total desamparo das 
vítimas. De acordo com o pro-
motor, a Samarco faz marke-
ting de ações reparadoras que, 
na verdade, foi obrigada a rea-
lizar por decisão judicial.

Doce permanecem sem condi-
ções de trabalho e há milhares 
de atingidos pelo desastre que 
não são considerados pela em-
presa ou suas terceirizadas.

Na mesma linha, o presi-
dente da Cáritas da Diocese 
de Governador Valadares, pa-
dre Nelito Dornelas, lembran-
do o Papa Francisco, alertou 
“que esse modelo econômico 
voraz mata e que é preciso 
repensar novos paradigmas”.
Justiça – Guilherme Meneghin, 

que, na sua opinião, exporta 
a maior parte de sua produ-
ção, distribui os prejuízos e 
concentra a riqueza. 

Camponêz também fez um 
balanço do que ocorreu desde 
o rompimento da barragem 
de Fundão, em novembro de 
2015. Segundo ele, a maioria 
dos problemas gerados pela 
lama da Samarco não foram 
resolvidos até hoje – os desa-
brigados continuam sem assen-
tamento, os pescadores do Rio 

Para Guilherme Camponêz, 
membro do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), não há mais dúvidas 
de que o rompimento da bar-
ragem de Fundão é o maior 
crime socioambiental da his-
tória do País. “Se continuar 
esse modelo capitalista ado-
tado pelas empresas, que co-
locam o lucro acima da vida 
das pessoas, essas tragédias 
vão se reproduzir”, alertou. 

Ele criticou o modelo 

Impacto da lama ainda não foi superado

Especial de Barragens, após in-
vestigações sobre as causas da 
tragédia de Mariana. Ambos 
passaram pela Comissão de 
Constituição e Justiça e aguar-
dam parecer de 1º turno da Co-
missão de Meio Ambiente.

Em entrevista à imprensa, 
o parlamentar fez críticas con-
tundentes à Samarco, elogiou 
o trabalho de Epaminondas Bit-
tencourt e apontou o que con-
sidera uma contradição das mi-
neradoras, “que se dizem mo-
dernas, mas até hoje trabalham 
com capangas e pistoleiros”, de 
acordo com Durval.

nhum compromisso com a 
sociedade. É o que ele chama 
de “narcisismo gerencial”.
Tramitação de projetos – Para 
o deputado Durval Ângelo, a 
expectativa de aprovação dos 
projetos de lei que regulam as 
atividades mineradoras no Es-
tado (PLs 3.677/16 e 3.676/16) 
é muito pequena, tendo em 
vista que, na proporção inversa, 
a força dessas empresas no Par-
lamento é muito grande. 

Ele lamentou que a tra-
mitação dos dois projetos não 
avança, apesar de terem sido 
apresentados pela Comissão 

ção para o papel do Estado de 
regular a atuação de empre-
endimentos de grande porte. 
A obra é ilustrada por mais 
de cem fotos do próprio Epa-
minondas e aborda os vários 
ciclos de mineração no Brasil, 
concluindo com críticas à polí-
tica corporativa das empresas.

Segundo o autor, a des-
regulamentação do mercado 
nos últimos 30 anos favore-
ceu tragédias como a de Ma-
riana, já que, no seu enten-
der, a despeito da imagem 
que constroem, as empresas, 
na prática, não mantêm ne-

O descompasso entre a ima-
gem projetada pelas empresas 
na sociedade e o descompro-
misso com as comunidades on-
de se instalam estão na essên-
cia de tragédias como a que de-
vastou, há um ano, o povoado 
de Bento Rodrigues, distrito de 
Mariana, e o município vizinho 
de Barra Longa. Essas localida-
des figuram entre as que mais 
sofreram com o rompimento 
da barragem de Fundão, da mi-
neradora Samarco.

Essa é a abordagem do 
livro A Tragédia de Mariana e 
o Narcisismo Gerencial na Pós-
Modernidade, de Epaminondas 
Bittencourt, lançado ontem em 
audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos. A reunião 
foi solicitada pelo deputado 
Durval Ângelo (PT), que assina 
a apresentação da obra.

Lembrando outros desas-
tres ocorridos no mundo, o 
autor do livro enfatizou que o 
caso Samarco não é único, mas 
“é a expressão da sociedade 
em que o lucro e os interesses 
de mercado predominam so-
bre os valores humanos”.

Mestre em Administração 
pela UFMG e em Administra-
ção Financeira pelas universi-
dades de Alicante, Barcelona 
e Carlos III (Espanha), o autor 
faz no livro uma análise do 
discurso da Samarco expres-
so em balanços e relatórios 
oficiais. Também chama aten-

Sarah Torres 

Livro A Tragédia de Mariana e o Narcisismo Gerencial na Pós-Modernidade foi lançado em audiência pública

Livro sobre a tragédia de Mariana
denuncia atuação da mineradora Samarco

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo De-
senvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico 

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

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

11 horas
• Solenidade de entrega da Medalha Santos Dumont (Santos Dumont) 
• Comissão de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – visita ao bairro Lu-

xemburgo, na Capital, para conhecer as condições técnicas da área de 
proteção ambiental no bairro, onde possivelmente será construído um 
edifício residencial. Requerimento: deputado Fred Costa 

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da co-
missão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

receres sobre cinco proposições, entre as quais o PL 3.284/16, do depu-
tado Cabo Júlio, que possibilita ao policial civil aposentado participar de 
banca examinadora do Detran

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

14h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

ceres sobre seis proposições, entre as quais o PL 3.840/16, do Tribunal 
de Justiça, que concede a revisão anual dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Poder Judiciário 

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

a presença de convidados, a constante falta de energia elétrica, especial-
mente na zona rural, dos municípios de João Pinheiro e Brasilândia de 
Minas. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 12 
proposições, entre as quais o PL 806/15, do deputado Fred Costa, que 
declara a Feira Hippie como patrimônio artístico e cultural do Estado

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 
3.476/16 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que autoriza o Executivo 
a doar trecho rodoviário ao município de Oliveira Fortes

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

I)  – discutir e votar pareceres sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis 
a pessoas com deficiência visual; e sobre o PL 1.367/15 (1º turno), da 
deputada Ione Pinheiro, que trata da adaptação de computadores em 
lan houses e estabelecimentos similares para sua utilização por 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 da comissão

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)

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)

 0h Documentário Memórias Rompidas – 1 ano depois da lama 
 1h Segunda Musical – Homenagem aos 15 anos do Segunda 

Musical, com professores da Univ. Fed. de São João del-Rei
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (22/8) – Terceirização nos 

Correios
 5h Palestra – Processo legislativo e democracia, com Leonardo 

Andrade
 6h TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – 1 ano da tragédia de Mariana
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Crimes por intolerância 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 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 – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – 1 ano da tragédia de Mariana
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo Ladeira
 21h Documentário Memórias Rompidas – 1 ano depois da lama 
 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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