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Assembleia de Minas lidera movimento por 
acerto de contas do Estado com a União

Comissão extraordinária é designada 
aquele que permitiu o uso de 
depósitos judiciais. 

O deputado Paulo Gue-
des (PT) declarou que a oposi-
ção está distorcendo o objeti-
vo do projeto para confundir 
a opinião pública. “São mui-
tos imóveis sem utilização, e 
o objetivo é fazer frente aos 
investimentos necessários 
do Estado”, argumentou. O 
deputado Bonifácio Mourão 
cobrou que o Executivo, en-
tão, identifique quais são os 
imóveis envolvidos.

governador, que cria seis fun-
dos estaduais. Os mais criti-
cados pela oposição são dois 
fundos imobiliários.

O deputado João Leite 
(PSDB) cobrou que o Execu-
tivo apresente a relação dos 
imóveis envolvidos. “Minas 
Gerais inteira está boquia-
berta com essa tentativa de 
entrega do patrimônio dos 
mineiros”, afirmou. O de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) disse que o projeto é 
inconstitucional, assim como 

dos André Quintão (PT), Bo-
nifácio Mourão (PSDB), Hely 
Tarqüínio (PV), Lafayette de 
Andrada (PSD) e João Maga-
lhães (PMDB).

A comissão terá duração 
de um ano e, ao final dos 
trabalhos, deverá apresentar 
um relatório de atividades.
Fundos – Também na Reu-
nião Ordinária de Plenário, 
deputados governistas e de 
oposição debateram o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.135/17, en-
caminhado na véspera pelo 

A decisão da Mesa da As-
sembleia que cria a Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União 
foi lida na Reunião Ordinária 
de Plenário, na tarde de on-
tem. Também foi anunciada 
oficialmente a composição 
da comissão. São membros 
permanentes os deputados 
Felipe Attiê (PTB), Durval 
Ângelo (PT), Rogério Correia 
(PT), Cássio Soares (PSD) e 
Tadeu Martins Leite (PMDB). 
Os suplentes são os deputa-

Guilherme Bergamini

Anúncio de criação da comissão extraordinária foi feito em solenidade no Salão Nobre da ALMG

pensar os estados. Caso con-
trário, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) estabelecerá 
uma forma de compensação.

O secretário de Estado 
de Governo, Odair Cunha, 
esclareceu que Minas quer 
apresentar à União uma saí-
da equilibrada para solucio-
nar a crise nas contas dos 
estados. De acordo com ele, 
se os juros fossem definidos 
pela taxa Selic simples, a dí-
vida mineira já estaria paga.

ao movimento, como o Rio 
Grande do Sul, que teve um 
representante na reunião de 
ontem, o deputado estadual 
Tarcísio Zimmermann (PT-RS). 
Ação no STF – O advogado-
-geral do Estado, Onofre Ba-
tista Júnior, lembrou que, em 
novembro de 2016, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) re-
conheceu a omissão da União 
no caso da Lei Kandir e defi-
niu um prazo de 12 meses 
para o governo federal com-

mos uma conciliação sem a 
necessidade de um processo 
judicial, que se arrastaria por 
muitos anos”, disse.

O 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia 
(PT), defendeu a união entre 
empresários, trabalhadores 
e autoridades pelo acerto de 
contas. “Desejamos que isso 
unifique Minas Gerais. Nossa 
comissão será pluripartidá-
ria”, ressaltou. Ele destacou 
a adesão de outros estados 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), anunciou na 
manhã de ontem, no Salão No-
bre, a criação da Comissão Ex-
traordinária de Acerto de Con-
tas entre Minas e a União. O ob-
jetivo é sensibilizar a sociedade 
e ampliar o debate em torno 
do tema. À tarde, no Plenário, 
foram designados os membros 
da comissão (leia abaixo).

A dívida de Minas com a 
União é de R$ 87,2 bilhões. 
No entanto, o governo mi-
neiro propõe a interrupção 
do pagamento, tendo em 
vista que o Estado tem direi-
to a ser recompensado pe-
las perdas referentes à não 
incidência de ICMS sobre as 
exportações, instituída pela 
Lei Kandir (Lei Complementar 
Federal 87, de 1996). 

“Vamos mostrar que 
quem deve é a União, que 
descumpre os repasses pre-
vistos na Lei Kandir”, declarou 
Adalclever Lopes. O presiden-
te acrescentou que a popula-
ção mineira tem sido castiga-
da pelos efeitos da dívida. O 
caminho defendido por ele 
é o da negociação. “Quere-
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Administração dá parecer favorável a
proposição sobre combate à dengue

ALMG recebe coordenadores do projeto
Neste ano, o tema do 

Parlamento Jovem de Mi-
nas é “Educação política”. A 
etapa estadual, que inclui a 
plenária final do projeto, se-
rá realizada entre 20 e 22 de 
setembro, na ALMG. Antes, 
entre abril e agosto, ocor-
rem as etapas municipais e 
regionais.

os participantes receberam 
as boas vindas da gerente- 
-geral da Escola do Legislati-
vo, Ruth Schmitz. Também 
ouviram palestras de servi-
doras da própria Escola e do 
Centro de Apoio às Câmaras 
da  ALMG e de representantes 
da PUC Minas. O encontro 
prossegue hoje.

pela gestão do projeto na 
etapa regional.

Criado para estimular a 
formação política e cidadã 
de alunos dos ensinos médio 
e superior, o Parlamento Jo-
vem é uma iniciativa conjunta 
da ALMG, da PUC Minas e de 
câmaras municipais. 

Na abertura do encontro, 

Vinte e dois coordenado-
res regionais do Parlamento 
Jovem de Minas 2017 par-
ticiparam ontem, na Escola 
do Legislativo da ALMG, da 
abertura do Encontro de 
Coor denadores de Polo, uma 
oportunidade para troca de 
conhecimento e experiên-
cias entre os responsáveis 

Luiz Santana

Comissão de Administração Pública manteve entendimento da Comissão de Saúde sobre o projeto

pos (PT), Ione Pinheiro (DEM) 
e Celise Laviola (PMDB). A 
intenção é que o debate seja 
feito em conjunto com a Co-
missão de Educação.

A Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assis-
tência Social aprovou quatro 
requerimentos de audiência 
pública para debater aspec-
tos diversos da proposta de 
reforma da Previdência, em 
tramitação no Congresso 
Nacional. As solicitações fo-
ram apresentadas pelo de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB).

A FFO aprovou pedido de 
informações a órgãos diver-
sos sobre o não pagamento 
dos depósitos judiciais aos 
cidadãos que a eles fazem 
jus. A autoria é do deputado 
Felipe Attiê.

da Lei Complementar Federal 
141, de 2012. 

A fiscalização dos produ-
tos de origem animal no Esta-
do será tema de audiência da 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria. Requerimento 
nesse sentido, de autoria dos 
deputados Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), Inácio Fran-
co (PV) e Felipe Attiê (PTB), foi 
aprovado ontem. A audiência 
será em conjunto com a Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte.

Na Comissão de Parti-
cipação Popular, foi apro-
vada audiência sobre o PL 
4.092/17, do governador, que 
cria o Programa de Assistên-
cia Estudantil na Uemg e na 
Unimontes. O requerimento 
é das deputadas Marília Cam-

calização Financeira e Orça-
mentária (FFO), em 1º turno.

A Comissão de Admi-
nistração também aprovou 
requerimentos de audiência 
pública. Uma delas é para 
debater o PL 4.135/17, do go-
vernador, que trata da criação 
de fundos estaduais. A solici-
tação é dos deputados João 
Magalhães (PMDB), Sargento 
Rodrigues (PDT), Dirceu Ribei-
ro (PHS), Cabo Júlio  (PMDB) e 
Arnaldo Silva (PR).
SUS – Outras comissões apro-
varam requerimentos. A Co-
missão de Saúde vai realizar 
três audiências públicas, nes-
te ano, para a apresentação 
do relatório do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Estado. O 
requerimento, assinado por 
todos os membros da comis-
são, cumpre determinações 

Foi aprovado ontem, na Co-
missão de Administração Pú-
blica, parecer favorável ao PL 
1.498/15, do deputado Ro-
gério Correia (PT), que trata 
de medidas de prevenção e 
combate à dengue. O relator, 
deputado Cristiano Silveira 
(PT), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 2, 
da Comissão de Saúde. O PL 
1.498/15 originalmente pre-
via a criação do Plano Esta-
dual de Educação em Saúde 
e Mobilização Social contra 
a Dengue e autorizava a cria-
ção da Fundação Estadual de 
Combate à Dengue. A Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) entendeu que essas se-
riam matérias exclusivas do 
Executivo e sugeriu alterações 
na Lei 19.482, de 2011, sobre 
medidas de controle da pro-
liferação de mosquitos trans-
missores da dengue.

A Comissão de Saúde 
acatou as alterações propos-
tas pela CCJ, mas ressalvou 
que as ações de controle do 
mosquito Aedes aegypti de-
vem ser executadas pelos 
municípios, cabendo aos es-
tados e ao governo federal 
conduzir as ações de caráter 
estratégico e de longo alcan-
ce. Por esse motivo, o substi-
tutivo nº 2 acrescenta artigo 
à Lei 19.482, determinando o 
apoio do Estado aos municí-
pios nesse campo.

O PL 1.498/15 segue pa-
ra análise da Comissão de Fis-

PARLAMENTO JOVEM

COMISSÕES



6 de abril de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

Igreja defende preservação ambiental

Anistia a grevistas da educação tem 
parecer pela constitucionalidade

Dom Édson apresentou tema da campanha no Plenário da ALMG

Substitutivo apresentado na CCJ faz adequações no projeto sobre anistia

Sarah Torres

Luiz Santana

mos os problemas sociais. 
Por isso, precisamos da ajuda 
desta Casa em prol do de-
senvolvimento sustentável”, 
declarou.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva também considerou 
que a temática está alinhada 
com os interesses defendidos 
pela ALMG. No encerramen-
to da reunião, que contou 
ainda com as presenças dos 
deputados Geraldo Pimenta 
(PCdoB) e Bonifácio Mourão 
(PSDB) e da deputada Ione 
Pinheiro (DEM), ele leu pro-
nunciamento do presidente 
da ALMG, Adalclever Lopes 
(PMDB). “É um gesto de so-
lidariedade com a humani-
dade garantir a proteção dos 
biomas, pois, como nos lem-
bra o papa Francisco, somos 
todos da terra”, afirma Adal-
clever Lopes no texto.

biomas, assim como o ho-
mem, fazem parte da obra de 
Deus e, por isso, preservá-los 
deve ser um compromisso 
de quem professa a fé cristã. 
No caso específico de Minas 
Gerais, o religioso destacou 
a expansão agropecuária, a 
extração mineral e a urbani-
zação descontrolada como 
as mais sérias ameaças aos 
biomas.

Dom Édson, que repre-
sentou o arcebispo metro-
politano de BH, dom Walmor 
de Oliveira Azevedo, disse 
ainda que as questões so-
ciais devem acompanhar a 
preocupação com a ecologia. 
“O clamor da terra deve es-
tar acompanhado do clamor 
dos povos, como nos ensi-
na o papa Francisco. Não há 
como resolver os problemas 
da ecologia se não resolver-

bos do governador, pedi-
ram prazo regimental para 
emitir seus pareceres. O PL 
4.092/17, relatado pelo de-
putado Durval Ângelo, cria 
o Programa de Assistência 
Estudantil nas universidades 
estaduais. E o PL 3.312/16, 
relatado pelo deputado Leo-
nídio Bouças (PMDB), institui 
a Política Estadual dos Atingi-
dos por Barragens.

dade do PL 774/15, do depu-
tado Gilberto Abramo (PRB), 
que assegura aos alunos ina-
dimplentes da rede particular 
o direito de participar das 
cerimônias de formatura e 
de receber o diploma, teve a 
votação adiada por pedido de 
vista do deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB).

Já os relatores dos PLs 
4.092/17 e 3.312/16, am-

Bispos do Brasil (CNBB). A 
reunião foi requerida pelo 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB).

O tema da campanha é 
“Fraternidade: biomas bra-
sileiros e defesa da vida”. 
Segundo o bispo auxiliar, os 

O bispo auxiliar da Arqui-
diocese de Belo Horizonte, 
dom Édson José Oriolo dos 
Santos, apresentou ontem, 
em Reunião Especial de Ple-
nário, o tema da Campanha 
da Fraternidade de 2017, da 
Conferência Nacional dos 

remuneratórios e a instaura-
ção de processos administra-
tivos disciplinares adquirem 
caráter punitivo e inibem o 
exercício do direito de greve.

O substitutivo, segundo 
o relator, alinha a proposição 
ao princípio da harmonia e 
da independência dos Pode-
res, faz adequações à técnica 
legislativa e delega ao Poder 
Executivo certa flexibilidade 
quanto aos aspectos de con-
veniência e oportunidade na 
concessão da anistia. Origi-
nalmente, o projeto conce-
dia anistia aos profissionais 
da educação; já o substituti-
vo passa a autorizar o Poder 
Executivo a conceder anistia 
a esses servidores.

A proposição vai agora às 
Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, em 
1º turno.
Adiamento – Ainda na CCJ, o 
parecer pela constitucionali-

O projeto que trata da con-
cessão de anistia aos profis-
sionais da educação básica 
do Estado que aderiram ao 
movimento grevista de 2015 
foi considerado constitucio-
nal pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), em 
reunião realizada ontem. O 
relator, deputado Durval Ân-
gelo (PT), apresentou o subs-
titutivo n° 1.

De autoria do deputado 
André Quintão (PT) e de outros 
parlamentares, o Projeto de Lei 
(PL) 3.875/16 pretende anistiar 
as ausências dos servidores 
da educação que paralisaram 
suas atividades em 2015, em 
decorrência de movimentos 
reivindicatórios. A proposição 
dispõe que as ausências não 
acarretarão penalidades e que 
a autoridade competente pro-
cederá ao ressarcimento de 
descontos salariais.

Na justificativa, os autores 
salientam que os descontos 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Palestra sobre educação fiscal (Auditório do Edifício Carlos Drummond 
de Andrade) – cessão de espaço

8h30
• Encontro de coordenadores de polo do Parlamento Jovem de Minas (Es-

cola do Legislativo)
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência (Plenarinho III) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Assembleia do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Olivei-

ra) – cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 7º ano do Colégio Militar de Belo 

Horizonte
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade de Direito de Caratinga

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos que trabalham 
em hospitais da rede pública do Estado ou que recebem recursos públi-
cos de recusar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Planejamento e orçamento público, 

com José Raphael Olivé
 1h  Panorama – Autismo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (7/12) – Entrega de diploma de 

congratulações a Andreia Donadon Leal pelo prêmio da União 
Brasileira de Escritores

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 
com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 24: A 
abertura e as inovações do Poder Legislativo mineiro

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Político Ronan Tito

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – O que é a Previdência
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Imigração 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 24: A 

abertura e as inovações do Poder Legislativo mineiro
 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: 

Memória e Poder – Político Ronan Tito
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – O que é a Previdência
 20h Compactos de Comissões 
 20h30 Propaganda Política
 20h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart
 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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ALMG finaliza propostas de fórum técnico
e diálogo. 

A próxima reunião prepa-
ratória será realizada em 19 
de abril, às 14 horas. A pauta, 
a partir de agora, vai priorizar 
o planejamento do fórum.

Também foi apresentada 
e aprovada a identidade vi-
sual do fórum técnico. Foram 
ressaltados na construção da 
imagem conceitos-chave co-
mo participação, diversidade 

para as discussões do evento, 
a ser realizado pela ALMG e 
por entidades da sociedade ci-
vil. O texto contempla 11 eixos 
temáticos e mais de 100 pro-
postas de políticas públicas.

A comissão organizadora do 
fórum técnico Jovens nas Ge-
rais: Construindo o Plano Esta-
dual das Juventudes finalizou 
ontem, em reunião preparató-
ria, o documento de referência 

JUVENTUDE


