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Ministério assegura recursos para BR-381

Comissão de Acerto de Contas aprova
debates com municípios e outros estados

Parlamentares mineiros se reuniram com ministro dos Transportes

Deputados vão participar de audiência na assembleia gaúcha

Edsom Leite / Ministério dos Transportes

Clarissa Barçante

tiveram na reunião o presiden-
te da Comissão de Transporte, 
deputado Fábio Cherem (PSD), 
o autor do requerimento de 
visita a Brasília, deputado Gus-
tavo Santana (PR), e também 
os deputados Anselmo José 
Domingos (PTC) e Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB).

“Mais uma vez é muito 
bom contar com o empenho 
do ministro para solucionar os 
problemas de uma das rodo-
vias mais importantes do Es-
tado. Vamos trabalhar juntos 
para melhorar ainda mais as 
estradas de Minas”, afirmou 
Gustavo Santana.

Deputados da Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas foram ontem a 
Brasília, com o objetivo de soli-
citar recursos para as obras de 
duplicação da BR-381. Os par-
lamentares se reuniram com o 
ministro dos Transportes, Por-
tos e Aviação Civil, Maurício 
Quintanella Lessa, que assegu-
rou apoio à iniciativa. As obras 
estão em andamento.

“O governo dará priorida-
de aos trabalhos que precisam 
ser realizados na 381”, declarou 
Quintanella. Ele informou que 
virá a Belo Horizonte no próxi-
mo mês e visitará a rodovia. Es-

te em torno da demanda do 
Estado pelo acerto de contas. 
A dívida de Minas Gerais com 
a União é de R$ 87,2 bilhões. 
No entanto, o Estado tem 
direito a ser recompensado 
pelas perdas referentes à não 
incidência de ICMS sobre as 
exportações, instituída pela 
Lei Kandir. Essa recompensa 
seria de R$ 135 bilhões, o que 
faria Minas passar de devedor 
a credor dos cofres federais.

(PSD), que é vice-presiden-
te da comissão, Felipe Attiê 
(PTB), Tito Torres (PSDB), 
Tiago Ulisses (PV) e Ulysses 
Gomes (PT). O requerimento 
de debate com os municípios 
traz também a assinatura do 
relator da comissão e líder do 
Governo na ALMG, deputado 
Durval Ângelo (PT).

O objetivo da comissão 
extraordinária é sensibilizar a 
sociedade e ampliar o deba-

de Minas. Elas têm como ob-
jetivo envolver públicos espe-
cíficos nas discussões sobre o 
acerto de contas entre Minas 
e a União e o impacto da per-
da de receita provocada pela 
Lei Kandir. Para isso, a comis-
são receberá representantes 
de outros estados afetados 
pela situação, especialistas 
no assunto e representantes 
de municípios mineiros.
Municípios – Quanto à reu-
nião que terá as presenças 
de representantes de municí-
pios, o presidente da comis-
são, deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), ressaltou 
a importância de as cidades 
mineiras serem envolvidas 
na discussão. Serão convida-
dos integrantes da Associa-
ção Mineira dos Municípios 
(AMM) e das várias associa-
ções microrregionais de Mi-
nas Gerais.

Os quatro requerimentos 
aprovados ontem têm as assi-
naturas dos deputados Tadeu 
Martins Leite, Cássio Soares 

A Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União, da ALMG, vai parti-
cipar, na segunda-feira (24), às 
14 horas, de audiência públi-
ca na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul (ALRS). 
A reunião terá como tema a 
demanda à União pelo res-
sarcimento de perdas sofridas 
pelos estados por conta da Lei 
Kandir (Lei Complementar Fe-
deral 87, de 1996). A norma 
isentou de ICMS as exporta-
ções de diferentes produtos, 
provocando reflexos na arre-
cadação dos estados.

A audiência em Porto 
Alegre (RS) será uma opor-
tunidade de troca de infor-
mações entre as duas as-
sembleias sobre o assunto. A 
participação da comissão da 
ALMG foi aprovada por meio 
de requerimento de visita 
técnica à ALRS. 

A comissão extraordiná-
ria também aprovou a realiza-
ção de três audiências públi-
cas na Assembleia Legislativa 
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Comissão discute crise em hospitais

Projeto que cria Comenda Dona Helena
Greco está pronto para ir a Plenário

Também foi aprovada audiência sobre vacina contra cocaína

Comissão de Direitos Humanos deu parecer favorável ao projeto

Clarissa Barçante

Guilherme Bergamini

Outras Drogas. A reunião será 
sobre as perspectivas do trata-
mento da dependência da co-
caína. Um dos pontos a serem 
abordados são os estudos de 
uma vacina contra a depen-
dência, em desenvolvimento 
na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
Crack – Mais tarde, em outra 
reunião, a Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas tam-
bém aprovou a realização da 
reunião sobre a vacina contra 
a cocaína, em conjunto com a 
Comissão de Saúde. Também 
foi aprovada audiência sobre 
o programa Minas Acolhe, 
criado pelo Estado como par-
te da política contra as dro-
gas. A reunião foi solicitada 
pelos deputados Antônio Jor-
ge, Dilzon Melo (PTB) e Léo 
Portela (PRB).

Medicina de Minas Gerais 
(CRM-MG) alertou as auto-
ridades estaduais sobre a si-
tuação desses hospitais, com 
base em queixas enviadas 
por profissionais, e sobre o 
risco de paralisação de seu 
funcionamento, diante da fal-
ta de condições de trabalho e 
de atendimento à população.

A Comissão de Saúde 
aprovou também requeri-
mento de audiência sobre de-
núncias de irregularidade no 
repasse de recursos da saúde, 
do Estado para os municípios. 
Os autores são os deputados 
Bonifácio Mourão (PSDB) e 
Antônio Jorge (PPS).

Foi aprovado, ainda, re-
querimento do deputado An-
tônio Jorge para realização de 
audiência pública conjunta 
com a Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 

O deputado Durval Ân-
gelo solicitou audiência para 
discutir o livro Diálogos pos-
síveis sobre a pedagogia e o 
direito – Vol. II, organizado 
pelas professoras Mariah 
Brochado, Marcela Gomes e 
Nathalia Lipovetsky.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) teve aprovada soli-
citação de audiência sobre o 
acirramento da violência con-
tra a população negra na Re-
gião Metropolitana de  Belo 
Horizonte.

As emendas fazem alte-
rações pontuais no texto do 
projeto.
Audiências – A Comissão de 
Direitos Humanos também 
aprovou requerimentos de 
audiência pública. A pedido 
do deputado Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão, 
foram aprovadas reuniões so-
bre a situação dos funcioná-
rios contratados para atuar no 
sistema socioeducativo e so-
bre os impactos de uma possí-
vel privatização dos Correios.

dades estão sucateadas, com 
dificuldades de atendimen-
to, atraso de pagamento de 
funcionários, problemas de 
infraestrutura e falta de equi-
pamentos e medicamentos. 

Carlos Pimenta informou 
que o Conselho Regional de 

A situação precária de 26 hos-
pitais em Minas será tema de 
audiência pública, segundo 
requerimento aprovado on-
tem pela Comissão de Saúde, 
de autoria de seu presiden-
te, deputado Carlos Pimenta 
(PDT). Ele disse que as uni-

me à comenda e às medalhas.
Helena Greco foi a pri-

meira mulher a se formar far-
macêutica em Minas Gerais 
e militou contra a ditadura 
militar instalada no País na 
década de 1960 e pela anistia 
geral e irrestrita com o fim do 
regime. Durval Ângelo lem-
brou, ainda, que ela fundou 
o Comitê Feminino Pela Anis-
tia e foi a primeira vereadora 
 pelo Partido dos Trabalhado-
res (PT) em Belo Horizonte.

Advogado criminalista, 
José Roberto Gonçalves Re-
zende era militante da luta 
armada contra a ditadura mi-
litar no Brasil. Foi preso polí-
tico por oito anos e depois se 
tornou o primeiro ouvidor de 
polícia do Estado.

O deputado João Batista 
participou de iniciativas co-
mo a comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) do Sistema 
Carcerário na ALMG. “Na sua 
cadeira de rodas, ele estava 
presente nas lutas do povo”, 
ressaltou Durval Ângelo.

A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou ontem pare-
cer favorável ao Projeto de 
Resolução 11/15, que institui 
a Comenda de Direitos Hu-
manos Dona Helena Greco. A 
proposição tramita em turno 
único e está pronta para ser 
apreciada em Plenário. O pa-
recer é pela aprovação com 
as emendas nºs 1 e 2, apre-
sentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), e 
a emenda nº 3, apresentada 
pela própria Comissão de Di-
reitos Humanos.

A comenda tem como 
objetivo homenagear anual-
mente pessoas e instituições 
que lutam pelos direitos hu-
manos, a partir das medalhas 
especiais José Roberto Gon-
çalves Rezende e Deputado 
João Batista de Oliveira. O 
autor do projeto, deputado 
Durval Ângelo (PT), destacou 
a importância da homenagem 
aos que atuam pela garantia 
de direitos e da perpetuação 
das histórias dos que dão no-
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ORADORES

Carteiras
O deputado Fabiano Tolenti-
no (PPS) abordou a compra 
de carteiras escolares pelo 
governo do Estado. O parla-
mentar relatou que, no fim 
de 2015, empresários do 
setor apresentaram à ALMG 
dúvidas sobre o pregão que 
estava sendo realizado para 
essa finalidade. Ele também 
ressaltou que o preço unitá-

rio passaria a ser de R$ 200, 
enquanto o preço pratica-
do no mercado era inferior. 
Conforme contou, a compra 
ocorria anteriormente por 
meio de licitação feita pelos 
caixas escolares. Em sua opi-
nião, havia indícios claros de 
irregularidades no pregão, o 
que motivou denúncia ao Mi-
nistério Público e ao Tribunal 
de Contas. O deputado acres-

centou que o processo aca-
bou sendo suspenso. Fabiano 
Tolentino também cri ticou o 
uso de depósitos judiciais pe-
lo governo, bem como o pro-
jeto que cria fundos estadu-
ais, inclusive fundos imobili-
ários. Em aparte, o deputado 
João Leite (PSDB) disse que, 
nos governos anteriores, a 
compra de carteiras se dava 
nas regiões.

Críticas
O deputado João Leite  (PSDB) 
criticou a atuação do governo 
do Estado em diversas áreas, 
como saúde, finanças e segu-
rança pública. Entre outros 
pontos, citou o rompimen-
to da barragem da minera-
dora Samarco, em Mariana 
(Região Central), em 2015. 
Mencionou também “o surto 
histórico de febre amarela, 

só comparável ao de 1942”, 
e criticou a situação em que 
se encontram os hospitais 
mineiros, ressaltando que o 
Conselho Regional de Medi-
cina proibiu os médicos de 
atenderem em seis unida-
des hospitalares devido às 
condições precárias. Tam-
bém acusou o governo esta-
dual de não repassar para a 
saúde os recursos recebidos 

do governo federal, e res-
ponsabilizou-o pelo aumen-
to da criminalidade e por ter 
usado os depósitos judiciais, 
criando embaraços para os 
que foram beneficiados com 
os alvarás e não conseguem 
retirar o dinheiro. Em apar-
tes, os deputados Bonifácio 
Mourão (PSDB) e Arlen San-
tiago (PTB) reforçaram as 
críticas.

Resposta
Respostas às críticas feitas ao 
PT e ao atual governo de Mi-
nas marcaram o pronuncia-
mento do deputado André 
Quintão (PT). Ele destacou 
que não é possível creditar 
toda a crise do Estado à atual 
gestão. O parlamentar lem-
brou que o governador Fer-
nando Pimentel assumiu o 
governo com cerca de R$ 8 

bilhões de déficit. Em sua opi-
nião, para superar a situação 
e retomar os investimentos, 
o governo tem buscado cami-
nhos inovadores, por meio de 
iniciativas como o Projeto de 
Lei 4.135/17, que cria fundos 
estaduais e tramita na ALMG. 
Outro assunto abordado pelo 
deputado foi a importância 
dos povos indígenas. André 
Quintão destacou o Dia do 

Índio, celebrado ontem, e 
disse que são necessárias 
melhorias para esse segmen-
to da população. O deputado 
criticou, ainda, a Proposta de 
Emenda à Constituição Fede-
ral 215/00, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que 
transfere do Poder Executivo 
para o Legislativo a palavra 
final sobre a demarcação de 
terras indígenas.

Proposta de alteração na política de
resíduos sólidos será tema de audiência

Fred Costa (PEN). A finalidade 
é promover audiência sobre 
os impactos ambientais do 
rompimento de um duto de 
rejeitos da Mina de Fábrica, 
da mineiradora Vale, locai-
zada em Ouro Preto (Região 
Central do Estado).

O deputado Fred Costa 
teve mais dois requerimentos 
aprovados, ambos de audiên-
cia conjunta com a Comissão 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização, para debater a 
poluição da Lagoa da Pampu-
lha e a poluição química do 
Rio Paraopeba.

Outro requerimento apro-
vado é do deputado Arnaldo 
Silva (PR), para a realização de 
audiência em conjunto com a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria, em Frutal (Tri-
ângulo Mineiro). O objetivo 
é debater questões relativas 
aos aspectos ambientais no 
setor agropecuário, levanta-
das pelos produtores rurais 
da região.

A comissão aprovou tam-
bém dois requerimentos de 
igual teor, um de autoria do 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) e outro do deputado 

ontem da reunião, em 1º tur-
no, mas foi retirado, a reque-
rimento de André Quintão.

A proposição altera a 
Lei 18.031, de 2009, no que 
se refere à proibição de in-
cinerar resíduos sólidos ur-
banos do sistema de coleta 
municipal. Na justificativa que 
acompanha o projeto, o au-
tor ressalta o potencial de 
geração de energia elétrica a 
partir de resíduos sólidos ur-
banos, que seria ainda pou-
co explorado no Estado e no 
 País, sobretudo mediante a 
tecnologia da incineração.

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável aprovou ontem re-
querimento para a realização 
de audiência pública sobre o 
Projeto de Lei (PL)1.488/15, 
do deputado Gil Pereira (PP), 
que dispõe sobre a política 
estadual de resíduos sólidos. 
Os autores do requerimen-
to são os deputados Glay-
con Franco (PV), presidente 
da comissão, Thiago Cota 
 (PMDB), Dilzon Melo (PTB) 
e André Quintão (PT) e a de-
putada Marília Campos (PT). 
O projeto estava na pauta de 
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (Es-
paço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço 

9 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Defesa do Consumi-

dor (Auditório) – debater, com a presença de convidados, as melhorias 
necessárias aos processos de inspeção e fiscalização de produtos de ori-
gem animal no Estado e os impactos da operação Carne Fraca, da Polícia 
Federal. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Tadeu Mar-
tins Leite, Felipe Attiê, Inácio Franco e Sargento Rodrigues

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-

vidados, o surto de febre amarela no Estado. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão

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 dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Mulheres encarceradas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (25/11) – Uso de 

termos pejorativos como violência contra a mulher
 4h40 Palestra – A escola e a lei, com Carlos Roberto Jamil Cury
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 6h30 Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saneamento rural  
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Índios 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Saneamento rural
 20h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 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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