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PL autoriza criação de serviço social
O governador solicitou 

ainda, ao Plenário, a retirada 
de tramitação da Indicação 
38/16, com o nome de Mar-
celo Fernandes Siqueira para 
o cargo de diretor-geral da 
Loteria de Minas Gerais. No-
va indicação deverá ser enca-
minhada posteriormente.

so administrativo no âmbito 
da administração pública. 
O objetivo, de acordo com 
o Poder Executivo, é substi-
tuir documentos físicos por 
eletrônicos, simplificar pro-
cessos, melhorar o fluxo de 
informações e otimizar a se-
gurança da informação.

vas, entidade a que se refere 
o Decreto 6.477, de 1962, que 
traz a declaração de utilidade 
pública dessa organização. 

Outra mensagem do go-
vernador recebida em Plená-
rio encaminha o PL 4.148/17, 
que altera a Lei 14.184, de 
2002, a qual trata do proces-

A ALMG também recebeu, 
em Plenário, mensagem do 
governador contendo o PL 
4.154/17, que autoriza a cria-
ção do Serviço Social Autôno-
mo – Serviço Voluntário de As-
sistência Social (SSA-Servas). 
A nova instituição assumirá os 
direitos e os deveres do Ser-

e multas, se preferir pagar em 
12 vezes, ou com a redução 
de 50% desses encargos, caso 
pague em 24 parcelas.
Incentivo – Os setores de fa-
bricação de material hidráulico 
(exceto plástico) e de cigarros 
poderão receber regime espe-
cial de tributação por parte do 
governo do Estado. Também 
na reunião de Plenário, foi re-
cebida mensagem que enca-
minha exposição de motivos 
da Secretaria de Estado de Fa-
zenda relativa à concessão de 
redução de alíquota de ICMS a 
esses dois segmentos.

das multas e dos juros. O pro-
prietário de veículo que esteja 
em dia com sua situação tribu-
tária terá direito ao desconto de 
3% sobre o IPVA, a ser usufruído 
no período subsequente, se for 
comprovada sua adimplência 
durante o período aquisitivo.

As dívidas relativas ao  
ITCD vencidas até 31 de mar-
ço de 2017, suas multas e de-
mais acréscimos poderão ser 
pagas com 15% de desconto 
caso sejam quitadas à vista. O 
contribuinte também poderá 
parcelar o pagamento do im-
posto, com a isenção de juros 

percentuais variam de acordo 
com o número de parcelas. 

O contribuinte que este-
ja com todos os seus débitos 
relativos a tributos quitados 
fará jus ao desconto de 1% 
sobre o ICMS no período sub-
sequente, caso esteja adim-
plente durante um período 
aquisitivo, e de 2%, caso com-
provado o pagamento de to-
das as dívidas durante ao me-
nos três períodos aquisitivos. 

Os débitos relacionados ao 
IPVA a que se refere o projeto 
poderão ser parcelados em até 
seis vezes, com redução de 50% 

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, men-
sagem do governador Fernan-
do Pimentel por meio da qual 
ele encaminha o Projeto de Lei 
(PL) 4.136/17, que institui o 
Programa de Regularização de 
Créditos Tributários. O objeti-
vo é facilitar o pagamento das 
dívidas relacionadas ao ICMS, 
ao IPVA e ao ITCD (relativo a 
heranças e doações), por meio 
da sua extinção ou da redução 
das multas e dos juros corres-
pondentes.

O programa pretende, 
ainda, incentivar o contribuin-
te a se manter adimplente, 
desde que sua situação fiscal 
e tributária esteja regulariza-
da, com a concessão de des-
conto sobre esses impostos. 
O projeto atualiza a Lei 6.763, 
de 1975, que trata da estrutu-
ra tributária do Estado.

Entre outras coisas, o PL 
4.136/17 determina que os 
débitos relativos ao ICMS e 
ao IPVA, suas multas e demais 
acréscimos vencidos ou au-
tuados até 31 de dezembro 
de 2016 poderão ser pagos à 
vista ou parcelados. Em rela-
ção ao ICMS, em caso de pa-
gamento à vista, incidirá uma 
redução de 90% ou de até R$ 
150 mil nas multas e nos juros, 
prevalecendo a opção mais 
benéfica ao contribuinte. Na 
hipótese de parcelamento, os 

Projeto do governador prevê descontos 
no pagamento de impostos atrasados

Guilherme Dardanhan

Proposição que trata de benefícios na quitação de dívidas foi recebida ontem, em Plenário
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Comissão extraordinária aprova debate
público sobre a reforma da Previdência

Volta de voos à Pampulha motiva audiência
bilidade de licenciamento para 
instalação de estação radiobase 
de telefonia celular no Bairro 
Santa Lúcia, em Belo Horizonte; 
e reunião para discutir a presta-
ção de serviços da operadora Oi 
no município de Rio Vermelho 
(região Central do Estado).
Peruaçu – O presidente da co-
missão, deputado Paulo Gue-
des (PT), teve aprovados dois 
requerimentos de audiência 
pública. Uma das reuniões tem 
o intuito de debater as ques-
tões relativas ao geoprocessa-
mento no Projeto Jaíba e seus 
impactos na situação fundiária 
dos moradores da região. A se-
gunda audiência, a ser realiza-
da em Januária (Norte de Mi-
nas), vai abordar a importância 
da obtenção de selo da Unesco 
para o Parque Nacional Caver-
nas do Peruaçu, localizado na-
quele município.

e executivos. Há, no entanto, 
resistência dos moradores do 
entorno, da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero) e da concessio-
nária responsável pela gestão 
do Aeroporto Tancredo Neves, 
em Confins (Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte).

O deputado Fred Costa te-
ve outros cinco requerimentos 
de sua autoria aprovados. Ele 
pede: audiência para tratar da 
execução das obras da BR-040, 
na área de Conselheiro Lafaiete 
(região Central do Estado); de-
bate sobre os convênios da Pre-
feitura de Belo Horizonte com 
entidades que trabalham com 
doenças sexualmente trans-
missíveis; reunião em Santana 
do Paraíso (Vale do Rio Doce), 
com o objetivo de discutir a 
operação de telefonia móvel na 
cidade; audiência sobre a possi-

zonte. O autor da solicitação é 
o deputado Fred Costa (PEN).

Em fevereiro deste ano, 
o prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil, manifestou 
o desejo de reativar as ope-
rações no local, que hoje re-
cebe apenas voos regionais 

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou ontem requerimento 
de audiência pública sobre o 
possível retorno de voos inte-
restaduais ao Aeroporto Car-
los Drummond de Andrade, 
na Pampulha, em Belo Hori-

a deputada Marília Campos 
será a relatora do documen-
to final a ser produzido na 
conclusão dos trabalhos da 
comissão.

objetivo não é só repudiar. 
Temos que apresentar alter-
nativas”, disse.

Durante a reunião, o pre-
sidente ainda informou que 

governo federal. A partir de 
discussões como essa, a co-
missão pretende propor al-
terações no projeto atual de 
reforma da Previdência. “O 

A reforma da Previdência, 
que tramita na Câmara dos 
Deputados sob a forma da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 287/16, será te-
ma de um debate público na 
Assembleia Legislativa mar-
cado para o dia 24 de abril, 
às 13 horas. Requerimento 
nesse sentido foi aprovado 
ontem pela Comissão Ex-
traordinária da Reforma da 
Previdência. A realização do 
evento foi solicitada pela de-
putada Marília Campos (PT) 
e pelos deputados Gilberto 
Abramo (PRB), Antônio Jor-
ge (PPS), Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) e Tadeu Martins Leite 
(PMDB), membros da comis-
são extraordinária. 

Em entrevista à TV As-
sembleia, o presidente da 
comissão, deputado Gilber-
to Abramo, explicou que o 
propósito é trazer para o 
debate especialistas em Pre-
vidência Social, contrários 
ou favoráveis à proposta do 

Ricardo Barbosa

Objetivo da comissão é ouvir especialistas e propor mudanças no projeto do governo federal

Assuntos Municipais também aprovou reunião sobre Projeto Jaíba

Guilherme Bergamini
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ASSEMBLEIA DEBATE
Em destaque, o fluxo migratório mundial de grandes proporções causado por guerras, pobreza 
e repressão política e religiosa. Nossos convidados explicam as consequências dessa mobilida-
de para o novo cenário econômico mundial. Participam do programa João Motta, do Comitê 
de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida do governo de Minas; Duval Fernandes, coorde-
nador do Observatório de Migração Internacional; Juliana Rocha, assessora jurídica do Serviço 
Jesuíta a Migrantes e Refugiados; e Gisele Cruz, integrante do Programa Cidade e Alteridade, 
da UFMG. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

MEMÓRIA E PODER
Apresentamos entrevista com o ex-deputado estadual e federal Emílio Gallo. No programa, o ex-
-parlamentar fala de sua trajetória na política. Nascido em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce, Emílio 
formou-se em Direito pela UFMG, em 1960. Após a graduação, destacou-se em sua região como ad-
vogado criminalista até ser convidado para participar ativamente da política pelo deputado estadu-
al Geraldo Quintão. Na ALMG, Emílio foi vice-líder dos Governos Aureliano Chaves e Ozanam Coe- 
lho, líder do Governo Francelino Pereira e líder da Arena. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

PANORAMA
Nesta Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, espe-
cialistas explicam os sintomas e os sinais de alerta mais evidentes dessa síndrome. Também abor-
dam os avanços no tratamento e na legislação e o que está sendo feito para reduzir o sofrimento 
e as incertezas de quem busca atendimento na rede pública. Nossos convidados são Felipe Gui-
marães, psiquiatra da Fhemig e do Hospital das Clínicas, e Maurício Moreira, vice-presidente da 
Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. Sábado, às 16 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro / Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

	 1h	 #Confirma
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Educação	(13/12)	– A possibilidade de 

fechamento das escolas de educação especial no Estado
 6h05 Palestra – Democracia, liberdade e expressão, com Ana Paula 

Amorim
	 7h	 Parlamento	Brasil
	 7h30	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Assembleia	Debate	– Imigração
	 8h30	 Pensando	em	Minas	– As divergências e a complementaridade 

dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em relação ao papel da 
industrialização, com João Antônio de Paula 

	10h30	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 4/4
	12h30	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 5/4
	 13h	 Resenha	da	Semana	(inédito)
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
	 14h	 Compactos	de	Comissões	
	14h30	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Compacto da 

semana (Teleaulas de 21 a 25)
	 16h	 Panorama	– Autismo 
	16h30	 Compactos	de	Comissões	
	 17h	 Mundo	Político	– Retrospectiva da semana
	17h30	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Sala	de	Imprensa	– Operação Carne Fraca + Compactos de 
Comissões

	18h30	 Resenha	da	Semana
 19h Geração – Cantora Mylena Jardim, campeã do The Voice Brasil
 19h30 Zás – Ballet Jovem Minas Gerais   
	 20h	 Memória	e	Poder	– Advogado e político Emílio Gallo 
	 21h	 Assembleia	Debate	– Imigração 
	 22h	 Segunda	Musical	– Marisa Mihajlovic, Miriam Bastos e Robson 

Fonseca 
	22h30	 Pensando	em	Minas	– Por uma história plural do Brasil, com 

João Carlos Reis

•		programação	sujeita	a	alterações

	 0h	 Pensando	em	Minas	(continuação)	– Por uma história plural 
do Brasil, com João Carlos Reis 

	 0h30	 Comissão	Extraordinária	de	Proteção	dos	Animais	(1º/12)	– 
Comercialização de animais vivos no Mercado Central de BH 

 4h30 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 
Ricardo Fabrino 

	 6h	 Parlamento	Brasil	
	 6h30	 #Confirma		
	 7h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Segunda	Musical/Mundo	Político	
	 8h	 Resenha	da	Semana	
 8h30 Zás – Ballet Jovem Minas Gerais
 9h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi 
	10h30	 Compactos	de	Comissões	
	 11h	 Plenário	(reprise)	– Reunião Ordinária de 6/4 
	11h50	 Reunião	Especial	(reprise)	– Lançamento da Campanha da 

Fraternidade 2017 
 12h30 Geração – Cantora Mylena Jardim, campeã do The Voice Brasil 
	 13h	 Assembleia	Debate	– Imigração 
	 14h	 Compactos	de	Comissões
	14h30	 Resenha	da	Semana
	 15h	 Segunda	Musical	– Marisa Mihajlovic, Miriam Bastos e Robson 

Fonseca  
	15h30	 Memória	e	Poder	– Advogado e político Emílio Gallo 
	16h30	 Compactos	de	Comissões
	 17h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

#Confirma/Mundo	Político
	 18h	 Sala	de	Imprensa	– Espetacularização das prisões por corrupção
	18h35	 Compactos	de	Comissões	
	 19h	 Minas	é	Muitas	– Sem-Peixe 
	19h50	 Pensando	em	Minas	– Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
	 22h	 Panorama	– O que é a Previdência 
 22h30 Via Justiça – Direitos e deveres dos turistas 
	 23h	 #Confirma
	23h30	 Mundo	Político	– Retrospectiva da semana

•		programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
12 horas

•  Zás (Teatro) – abertura da temporada 2017 com o espetáculo Pop roça, de Tadeu Franco

 0h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo Ladeira
	 1h	 Panorama	– O que é a Previdência 
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Direitos	Humanos	(13/12)	– Situação de 

moradores do entorno do Anel Rodoviário de BH
 4h25 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 

com José Luiz Quadros de Magalhães 
	 6h	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Teleaula 25: Os 

desafios na relação eleitor-eleito e a importância do debate e da 
participação

	 6h30	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 
Mundo	Político/Parlamento	Brasil

	 7h30	 #Confirma
	 8h	 Mundo	Político	
	 8h30	 Panorama	– Empreendedorismo por necessidade 
	 9h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	 9h30	 Comissão	de	Saúde	(7/12)	– Apresentação do relatório detalhado 

do Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no Estado 
	 12h	 Memória	e	Poder	– Político Ronan Tito
	 13h	 Mundo	Político	
	13h30	 TV	Escola	– História política de Minas Gerais – Teleaula 25: Os 

desafios na relação eleitor-eleito e a importância do debate e da 
participação

	13h45	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	14h15	 Comissão	de	Defesa	do	Consumidor	(29/3)	
	15h20	 Comissão	de	Fiscalização	Financeira	e	Orçamentária	(29/3)
 16h20 Palestra – Improbidade empresarial e administrativa, com Fábio 

Medina Osório e o deputado Arnaldo Pena
	 18h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte	| Interior: 

Mundo	Político/#Confirma
	 19h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)																
	19h25	 Trabalho	de	Base													
	19h30	 Panorama	– Empreendedorismo por necessidade 
	 20h	 Segunda	Musical	– Marisa Mihajlovic, Miriam Bastos e Robson 

Fonseca
	20h30	 Parlamento	Brasil	
	 21h	 Assembleia	Debate	– Imigração  
	 22h	 Assembleia	Notícia
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	– Retrospectiva da semana
	 23h	 Via	Justiça	(inédito)	– Direitos e deveres dos turistas

•	programação	sujeita	a	alterações
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para tratar de reivindica-
ções da categoria, mas ain-
da há divergências entre as 
duas partes. Os pontos mais 
problemáticos são o parce-
lamento dos saldos referen-
tes ao piso salarial e atrasos 
no pagamento de progres-
sões de carreira. Segundo a 
direção do Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Edu-
cação (Sind-UTE), a suspen-
são da greve tem o objeti-
vo de mobilizar a categoria 
para a paralisação nacional 
convocada para 28 de abril, 
também em protesto contra 
a reforma da Previdência.

Professores e demais pro-
fissionais das escolas esta-
duais de Minas decidiram, 
em assembleia realizada na 
tarde de ontem no Espaço 
Democrático José Apareci-
do de Oliveira, na ALMG, 
suspender a greve da cate-
goria a partir do dia 17 de 
abril. Mobilizados contra a 
reforma da Previdência em 
tramitação no Congresso 
Nacional, os servidores da 
educação estão em greve 
desde o dia 15 de março. Os 
trabalhadores também se 
reuniram com o governo do 
Estado na segunda-feira (3), 

Professores decidem, em assembleia,
suspender greve a partir do dia 17

EDUCAÇÃO

Daniel Protzner


