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Projeto da LDO prevê superávit em
2020, após redução gradativa do déficit

PL autoriza créditos suplementares
soramento do governador no 
cumprimento da agenda inter-
nacional, atribuição da Secre-
taria de Governo. A matéria 
será apreciada pelas Comis-
sões de Constituição e Justiça 
e de Administração Pública.

e R$ 33 milhões. O projeto 
será analisado pela FFO.

O PL 4.280/17 altera a Lei 
22.257, de 2016. O objetivo é 
transferir para a Secretaria de 
Estado da Casa Civil e de Re-
lações Institucionais o asses-

mentares para a Defensoria 
Pública, o Fundo Especial do 
Ministério Público e o Depar-
tamento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem. Os valo-
res são, respectivamente, de 
R$ 4,3 milhões, R$ 5 milhões 

A Assembleia recebeu, na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio, outras duas mensagens 
do governador com o enca-
minhamento de projetos de 
lei. O PL 4.281/17 autoriza a 
abertura de créditos suple-

Guilherme Dardanhan

Plenário recebeu ontem a mensagem por meio da qual o governador encaminha o projeto da LDO

e concessão de reajustes. Se-
gundo ele, essas iniciativas só 
se efetivarão se isso não levar 
o Estado a gastar além dos li-
mites da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

O PL 4.272/17 será ana-
lisado pela Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça
mentária (FFO) ampliada com 
membros das demais comis-
sões permanentes, antes de 
ir a Plenário em turno único. 
Os trabalhos legislativos no 
primeiro semestre não po-
dem ser encerrados sem a 
aprovação da LDO.

em razão do escalonamento 
previsto no último acordo de 
renegociação da dívida públi-
ca. Com isso, a dívida pública 
consolidada de Minas deverá 
chegar a R$ 113,99 bilhões.

O gasto com a folha de 
pagamento também cresce. A 
despesa em 2017 é estimada 
em R$ 48,823 bilhões. Para 
2018, a previsão é de que esse 
valor suba para R$ 53,267 bi-
lhões (crescimento de 9,1%).

O secretário de Plane-
jamento também faz uma 
ressalva com relação à reali-
zação de concursos públicos 

ano, passando de R$ 42,97 
bilhões para R$ 46,25 bilhões.

Já a despesa total es-
timada para 2018 é de R$ 
104,31 bilhões. Com isso, o 
déficit nominal (incluindo os 
juros da dívida) será superior 
a R$ 7 bilhões. Helvécio Ma-
galhães afirma que, apesar 
do esforço para ampliar a re-
ceita, o crescimento da des-
pesa continua alto em função 
da folha de pagamento e da 
dívida pública.

Em 2018, o gasto com 
os juros da dívida apresen-
tará crescimento de 64,3%, 

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
mensagem do governador 
Fer nando Pimentel com o en-
caminhamento do Projeto de 
Lei (PL) 4.272/14, que dispõe 
sobre a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 2018. 
Na exposição de motivos, as-
sinada pelo secretário de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão, Helvécio Magalhães, o 
governo informa que o déficit 
primário do Estado (que exclui 
os juros da dívida) será redu-
zido gradualmente até 2020.

A maior redução do dé-
ficit primário, nesse período, 
está prevista para o ano que 
vem. Na estimativa da Secre-
taria de Planejamento e Ges-
tão (Seplag), ele passará de 
R$ 2,88 bilhões, em 2017, pa-
ra R$ 676 milhões, em 2018. 
Em 2019, a estimativa é de 
que esse valor cairá para R$ 
370 milhões. Para 2020, pre-
vê-se superávit primário, da 
ordem de R$ 637 milhões.

No projeto, estimase que 
a receita do Estado no ano 
que vem registrará um cresci-
mento de 10,94% em relação 
a 2017, passando de R$ 87,3 
bilhões para R$ 96,8 bilhões. 
Grande parte desse cresci-
mento é relativo ao ICMS. Na 
previsão da Seplag, a arreca-
dação desse tributo aumen-
tará 7,64% em relação a este 
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Incineração do lixo para gerar energia
depende de controle da poluição do ar

Deputados defendem coleta seletiva
coleta seletiva, que ainda é 
muito pequena. Assim, não 
vê efetividade na proposição.

A representante da Fun-
dação Estadual de Meio Am-
biente (Feam), Denise Brus-
que, afirmou que o debate 
pode determinar o melhor 
processo para manejo dos re-
síduos sólidos. A advogada de 
Meio Ambiente da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Sílvia de Freitas, des-
tacou que a política nacional 
não proíbe a incineração. Ela 
acredita que a tecnologia de-
ve avançar, assim como a am-
pliação da coleta seletiva.

a cultura da coleta seletiva. 
O parlamentar disse, no en-
tanto, que se devem buscar 
novas técnicas, como alter-
nativa aos aterros sanitários.
Viabilidade – Ao contrário da 
maioria dos participantes da 
audiência, o representante 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Renato 
Teixeira, disse que a incine-
ração é viável, desde que 
cumpridos os parâmetros de 
emissão atmosférica. Ape-
sar disso, ele entende que o 
PL 1.488/15 contempla ape-
nas os rejeitos originados na 

ambientais e sociais da inci-
neração de resíduos tóxicos 
e hospitalares. Diante disso, 
defendeu uma fiscalização 
mais efetiva das empresas 
que fazem esse trabalho. 
“Temos que aprofundar o de-
bate e investir na coleta sele-
tiva antes de pensarmos na 
implantação de tecnologias 
que sejam nocivas ambiental 
e socialmente”, concluiu.

O deputado Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB) acredita 
que o País não está prepara-
do para uma tecnologia co-
mo a incineração, tendo em 
vista que o brasileiro não tem 

O deputado André Quintão 
(PT) fez um histórico da Lei 
18.031 e da proibição da in-
cineração de resíduos sólidos 
a partir de um projeto de sua 
autoria. Para ele, a permis-
são para queima do lixo po-
de comprometer os ganhos 
proporcionados pela política 
estadual e, por isso, o ideal 
é estimular a coleta seletiva. 
“Vamos nos mobilizar para 
não aprovar a proposição. 
Os catadores não podem ser 
prejudicados, assim como o 
meio ambiente”, defendeu.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) lembrou os impactos 

Luiz Santana

Na opinião dos parlamentares, o melhor caminho é incentivar a ampliação da coleta seletiva

Gina Rizpah entende que es-
se debate é um retrocesso. 
Segundo ela, a lei em vigor 
promove a inclusão social 
dos catadores e leva em 
conta os impactos ambien-
tais, sociais e econômicos. 
Diante disso, ela defendeu 
que o momento é de buscar 
ações de incentivo à coleta 
seletiva e à reciclagem, e 
não de implantação de tec-
nologias que restrinjam es-
sas atividades.

o que encarece o processo de 
incineração. Em sua opinião, 
não há possibilidade de tra-
balhar a coleta seletiva e a 
incineração ao mesmo tem-
po, tendo em vista que am-
bos os processos dependem 
dos mesmos materiais, como 
papel e plástico. Ele alertou, 
ainda, para o fato de o Esta-
do não ter aparato técnico e 
humano para fiscalização das 
emissões atmosféricas.

A pesquisadora da USP 

ele, há limitação da recicla-
gem graças ao uso regular 
desse processo. “A tecnologia 
é inviável economicamente 
em todo o mundo e precisa 
ser financiada pelo poder pú-
blico. O controle da contami-
nação do ar é difícil e eleva o 
custo do sistema”, salientou.
Umidade – O engenheiro sa-
nitarista Emerson Lessa des-
tacou que os resíduos domi-
ciliares têm características va-
riadas e alto teor de umidade, 

A geração de energia elétrica 
a partir da queima de lixo foi 
condenada pela maioria dos 
especialistas e autoridades 
que participaram de audi-
ência pública realizada on-
tem pela Comissão de Meio 
 Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. A reunião foi con-
vocada para discutir o Projeto 
de Lei (PL) 1.488/15, do depu-
tado Gil Pereira (PP). Essa pro-
posição altera a Lei 18.031, 
de 2009, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Resíduos 
Sólidos, de modo a permitir a 
incineração dos resíduos que 
não tenham sido aproveita-
dos na coleta seletiva.

No debate, foram feitos 
questionamentos quanto à 
viabilidade econômica da inci-
neração. O representante do  
Movimento Nacional dos Ca-
tadores, Gilberto Chagas, dis-
se que na Europa essa técnica 
já é obsoleta. Segundo ele, a 
atividade gera cinzas e polui 
o ar. Por isso, defendeu que o 
Estado invista na coleta sele-
tiva e na reciclagem.

Para o professor da UFMG 
Francisco de Paula Antunes 
Lima, é preciso levar em con-
ta os impactos ambientais 
e sociais da incineração. Ele 
citou Paris como exemplo de 
cidade onde, de acordo com 

COMISSÕES
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Governo aposta em programa de créditos
tributários para equilibrar as contas 

Iniciada análise de projeto sobre fundos
lativa, acrescenta um artigo 
para impedir que os imóveis 
relacionados, enquanto esti-
verem sendo utilizados pela 
administração pública, sejam 
alienados, locados ou alvo de 
outras operações a que se re-
fere a proposição.
CCJ – A falta de acordo entre 
governo e oposição por causa 
do projeto que cria os fundos 
travou ontem, mais uma vez, 
a reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
encerrada sem a análise de 
projetos.

o de Investimentos Imobiliá-
rios (Fiimg). O motivo é que 
eles envolvem o aproveita-
mento econômico de imóveis 
estaduais. O PL 4.135/17 traz 
dois anexos que relacionam 
6.367 imóveis a serem incor-
porados a esses dois fundos. 
Desses, 5.012 são não alie-
náveis, que vão gerar receita 
com sua locação. Os demais 
poderão ser vendidos.

O substitutivo da Comis-
são de Administração Públi-
ca, além de ajustar o conteú-
do do projeto à técnica legis-

forma do substitutivo nº 1, 
que apresentou. 

O governo pretende, com 
o PL 4.135/17 e com os proje-
tos sobre créditos tributários 
(PLs 3.397/16 e 4.136/17), 
capitar mais de R$ 20 bilhões 
para investimentos e para o 
pagamento da previdência 
dos servidores públicos nos 
próximos anos.

Dois fundos têm gerado 
mais divergências entre de-
putados da base governista 
e da oposição. São eles o de 
Ativos Imobiliários (Faimg) e 

O deputado João Magalhães 
(PMDB), relator na Comissão 
de Administração Pública do 
Projeto de Lei (PL) 4.135/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que cria seis fundos 
estaduais de incentivo e fi-
nanciamento de investimen-
tos, distribuiu em avulso seu 
parecer, em reunião conjunta 
com a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária (FFO) para análise da 
proposição. A matéria trami-
ta em regime de urgência. O 
relator sugere a aprovação na 

Daniel Protzner

Comissão de Administração recebeu subsecretário, que detalhou projetos sobre créditos tributários

çamentária. Enquanto aguar-
dava a votação do parecer na 
CCJ, o projeto teve anexado à 
sua tramitação o PL 4.136/17.
Transgressão – Antes da audi-
ência, a Comissão de Adminis-
tração Pública deu parecer fa-
vorável de 1º turno ao Projeto 
de Resolução (PRE) 2/15, que 
pode seguir para Plenário. 
A proposição, de autoria do 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
susta os efeitos de dispositi-
vos de decisão conjunta das 
corregedorias da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros 
sobre transgressões discipli-
nares de natureza grave.

O líder do bloco oposicio-
nista Verdade e Coerência, de-
putado Gustavo Corrêa (DEM), 
disse que o programa de regu-
larização de créditos tributá-
rios terá os votos da oposição 
se não tiver qualquer vincula-
ção ao PL 4.135/17, também 
do governador, que cria fun-
dos estaduais de incentivo e 
financiamento de investimen-
tos e é motivo de divergências 
entre governo e oposição. 

O PL 3.397/16 foi distri-
buído para as Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Or-

ceira. Com esse programa, 
queremos obter recursos e 
promover o desenvolvimen-
to de Minas Gerais”, afirmou 
 Vizzotto. De acordo com ele, a 
proposta do governo garante 
descontos muito favoráveis 
sobre juros e multas. No caso 
do ICMS, a redução de encar-
gos poderá chegar a 90%.

Durante a reunião, os de-
putados Agostinho Patrus Fi-
lho (PV), Dirceu Ribeiro (PHS) 
e João Magalhães  (PMDB), 
que preside a comissão, 
apresentaram sugestões e ti-
veram questionamentos res-
pondidos pelo subsecretário.

Recuperar para o Estado anti-
gos créditos tributários, num 
esforço para equilibrar as 
contas públicas, e, ao mesmo 
tempo, dar a oportunidade 
ao cidadão de regularizar, 
com vantagens, pagamentos 
atrasados. Esses são os obje-
tivos dos Projetos de Lei (PLs) 
3.397/16 e 4.136/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que tratam da regularização 
de créditos tributários. As 
 duas proposições foram deba-
tidas ontem, em audiência da 
Comissão de Administração 
Pública, que recebeu o subse-
cretário da Receita Estadual, 
João Alberto Vizzotto.

Por meio da concessão 
de descontos, extinção ou 
redução de multas e juros, o 
programa de regularização 
dos créditos tributários aten-
derá aos que acumulam dívi-
das relacionadas a impostos 
estaduais como ICMS (sobre 
mercadorias e serviços), IPVA 
(sobre a propriedade de veí-
culos) e ITCD (sobre doações 
e heranças), além de algumas 
taxas específicas. Também 
pretende incentivar o contri-
buinte a se manter adimplen-
te, com a concessão de des-
contos sobre esses tributos.

“Como todos sabem, o 
Estado está vivendo em si-
tuação de calamidade finan-
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Secretaria de Saúde admite que recursos
são insuficientes para manter programas

Comissão aprova visita à CeasaMinas
solicita, entre outras providên-
cias, visita à Corregedoria Ge-
ral de Justiça do Estado, para 
tratar da cobrança de emolu-
mentos cartoriais no registro 
da cédula de crédito rural.

sendo ocupado por grandes 
fornecedores.

Também foram aprovados 
requerimentos do deputado 
Antonio Carlos Arantes  (PSDB), 
presidente da comissão, que 

comercialização de alho. De 
acordo com o deputado Du-
arte Bechir (PSD), autor do 
requerimento, o espaço an-
tes utilizado por pequenos 
comerciantes de alho está 

A Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria aprovou on-
tem requerimento de visita à 
CeasaMinas, em Contagem, 
para conhecer as condições 
dos lojistas que atuam na 

Guilherme Bergamini

Na reunião da Comissão de Saúde, foi apresentado o relatório de informações sobre o SUS em Minas

que essa diferença tem co-
mo consequência a falta de 
medicamentos. Segundo ela, 
atualmente o Estado deve 
quase R$ 1 bilhão a forne-
cedores em geral. “Estamos 
buscando mecanismos para 
arcar com esses pagamen-
tos”, afirmou.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), afirmou que a falta 
de medicamentos é uma das 
principais reclamações dos 
municípios. 

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) afirmou que fal-
ta compromisso do governo 
do Estado com a saúde. Ele 
lembrou também a defasa-
gem no aumento da tabela 
do SUS, que, na sua opinião, 
contribui para o agravamento 
da situação.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) afirmou que o 
governo vem descumprindo 
dispositivos constitucionais e 
não aplica os recursos de ma-
neira eficiente. 

Alguns deputados defen-
deram a união de esforços 
para que mais recursos para 
a saúde sejam conseguidos. 
Carlos Pimenta apontou que 
a comissão tem como com-
promisso auxiliar a SES. O 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT) destacou a urgência de 
se encontrar uma solução pa-
ra a falta de dinheiro. 

Para o deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB), a saúde é ví-
tima da crise econômica e do 
desequilíbrio fiscal do Estado. 
O vice-presidente da comis-
são, deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD), lembrou que es-
sa situação não é recente.

detrimento dos investimen-
tos, com o objetivo de evitar 
o fechamento de serviços.

Com relação ao programa 
Saúde da Família, ela desta-
cou que, devido a uma revisão 
da política de atenção básica, 
houve um aumento nos re-
passes para os municípios. A 
assessora da SES disse que 
foram repassados R$ 204 mi-
lhões em 2016, contra R$ 101 
milhões em 2015. Sobre a  rede 
de urgência e emergência, Po-
liana Lopes afirmou que há re-
gularidade nos repasses, por 
se tratar de prioridade. 
Remédios – Outro dado des-
tacado na audiência pública 
foi a falta de recursos para a 
assistência farmacêutica no 
Estado. De acordo com Po-
liana Lopes, em 2016 foram 
autorizados R$ 280 milhões, 
mas apenas R$ 49 milhões 
foram pagos. A subsecretá-
ria Adriana Ramos explicou 

restos a pagar. Segundo a sub-
secretária, os recursos foram 
priorizados para os serviços 
de urgência e para o Saúde 
em Casa, programa que che-
ga a todos os municípios. Ela 
acrescentou que, entre 2015 
e 2016, o Estado repassou 
para os municípios, pelo pro-
grama, R$ 406 milhões, sendo 
que, de 2011 a 2015, foram 
repassados R$ 192 milhões.

A assessora de Planeja-
mento da SES, Poliana Cardo-
so Lopes, disse que em 2016 
o Estado empenhou 12% 
em gastos de saúde, sendo 
executados financeiramente 
8% e ficando 4% em restos a 
pagar. Segundo ela, dos R$ 7 
bilhões empenhados, foram 
pagos R$ 4 bilhões do orça-
mento total da saúde. Poliana 
Lopes disse que, diante da si-
tuação financeira do Estado, a 
SES vem priorizando o repas-
se dos recursos de custeio em 

Devido à crise econômica, a 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) não recebe recursos 
suficientes para garantir o 
atendimento pleno em Minas 
Gerais e, assim, estão sendo 
priorizados os repasses para 
a atenção básica e para os 
serviços de urgência. As in-
formações foram dadas pela 
subsecretária de Inovação e 
Logística da SES, Adriana de 
Araújo Ramos, que partici-
pou ontem de audiência pú-
blica da Comissão de Saúde 
na qual foi apresentado o re-
latório de informações do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Adriana Ramos admitiu 
que, diante da falta de recur-
sos, não é possível manter 
todos os programas em sua 
integralidade. Ela também fa-
lou sobre as dívidas herdadas 
pelo atual governo e infor-
mou que, em 2014, foi deixa-
do cerca de R$ 1,5 bilhão em 

COMISSÕES
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Ameaçados, moradores de comunidade
quilombola pedem pressa em titulação

Tragédia de Mariana é lembrada pela Cipe
traordinária de Proteção dos 
Animais, foi eleito presiden-
te o deputado Noraldino Jú-
nior (PSC). Como vicepresi-
dente, foi escolhido o depu-
tado Leandro Genaro (PSD). 
A comissão, que funcionou 
no último biênio (de 2015 a 
2016), foi recriada no dia 9 
deste mês, por decisão da 
Mesa da Assembleia. Terá 
vigência de um ano, prorro-
gável por mais um.

o Rio Doce e exaltou o tra-
balho da Comissão Extra-
ordinária das Barragens da 
 ALMG, que discutiu a tragé-
dia de Mariana.

A deputada Rosângela 
Reis lamentou que ainda não 
tenham sido alocados recur-
sos para garantir a subsistên-
cia de moradores ribeirinhos, 
atingidos pelo rompimento 
da barragem.
Animais – Na Comissão Ex-

A Cipe, que foi presidida 
pela deputada mineira Celise 
Laviola (PMDB) nos últimos 
dois anos, terá à frente, no 
próximo biênio, o deputado 
capixaba Dary Pagung (PRP). 
A deputada Rosângela Reis 
(Pros) representará Minas Ge-
rais na vicepresidência. A Cipe 
Rio Doce é formada por parla-
mentares dos dois estados.

Celise Laviola lembrou 
a importância da Cipe para 

Os impactos sobre o Rio Doce 
do rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco, em 
Mariana, foram lembrados 
ontem, durante a eleição do 
presidente e da vice-presiden-
te da Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos para 
o Desenvolvimento Sustentá-
vel da Bacia do Rio Doce (Cipe 
Rio Doce). A votação foi na As-
sembleia Legislativa do Espíri-
to Santo (Ales), em Vitória.

Willian Dias

Representantes da comunidade Marobá dos Teixeira denunciaram atentado sofrido por moradores

como o de Almenara têm 
crescido no País. Ele citou co-
mo exemplos conflito entre 
fazendeiros e trabalhadores 
rurais em Capitão Enéas (Nor-
te de Minas) e denúncia de 
violência policial contra pes-
soas de uma ocupação em 
Mário Campos (Região Metro-
politana de Belo Horizonte).

Ao final da audiência, o 
deputado Doutor Jean Freire 
disse que vai cobrar provi-
dências de diversas institui-
ções, como a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e 
a ProcuradoriaGeral da Re-
pública. Esses requerimentos 
deverão ser votados na próxi-
ma reunião da comissão.

de Territórios Quilombolas 
do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra). Segundo ele, o atra-
so no processo se deve a 
restrições orçamentárias do 
órgão. “Não temos recursos 
suficientes para custear todo 
nosso trabalho”, lamentou.

O defensor público Este-
vão Ferreira Couto pediu a in-
tervenção da ALMG para que 
faça valer uma liminar de 2010 
da Justiça Federal que garante 
os direitos dos quilombolas 
enquanto o Incra não resolve 
o caso definitivamente. 

Presidente da comissão, 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT) afirmou que episódios 

lacionados ao território qui-
lombola. Na opinião dos dois, 
o atentado não é um ato iso-
lado, pois, em menos de três 
meses, houve outros proble-
mas envolvendo membros da 
comunidade, como ameaças 
de morte e perseguições.

“No ano passado, fomos 
ao fórum de Almenara 16 ve-
zes. Cada decisão favorável 
(ao reconhecimento do ter-
ritório quilombola) que con-
seguimos na Justiça gera uma 
reação de violência e amea-
ças”, afirmou Maria Rosa.

A demora na titulação 
das terras foi confirmada 
por Antônio Carlos da Silva, 
do Serviço de Regularização 

A demora na titulação das 
terras amplia os conflitos en-
tre fazendeiros e a população 
da comunidade quilombo-
la Marobá dos Teixeira, em 
Almenara (Vale do Jequiti-
nhonha). A afirmação é de 
Maria Rosa Jane Pujol, que 
vive no local. Ela participou 
ontem de audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular. Solicitada pelo depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
a reunião discutiu o atentado 
sofrido por Maria Rosa e seu 
marido, Jurandir Dias de Sou-
za, que é presidente da asso-
ciação dos quilombolas.

Na noite do dia 24 de mar-
ço deste ano, Maria Rosa e Ju-
randir foram espancados por 
três homens armados e enca-
puzados. Conforme ela relatou, 
os homens também tentaram 
obrigála a tomar um líquido 
que parecia derivado de petró-
leo, mas ela conseguiu disfar-
çar e não ingeriu a substância.

Jurandir mostrou fotos ti-
radas após as agressões. Ele foi 
amarrado a um poste de ener-
gia elétrica e espancado. Um 
dos homens tentou enforcálo 
com uma corda, mas Jurandir 
desmaiou e o jagunço pensou 
que o líder estivesse morto.

Segundo Maria Rosa, os 
criminosos levaram um com-
putador e uma máquina foto-
gráfica, além de documentos 
da associação e de processos 
administrativos e judiciais re-
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Lei Estadual de Incentivo à Cultura
prevê teto de R$ 92 milhões em 2017

Projetos tratam de material didático
aprovação na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Nos dois casos, os rela-
tores optaram por incluir os 
dispositivos do projeto em 
leis já existentes, em vez de 
criar outras normas.

Comissão de Educação. 
O PL 1.116/15, do deputa-

do Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB), 
propõe que livros didáticos 
tenham opção de venda em 
formato digital, acessível para 
pessoas com deficiência vi-
sual. O parecer do deputado 
Cássio Soares (PSD) foi pela 

as escolas de incluir na lista de 
material didático produtos de 
limpeza e de higiene pessoal e 
material administrativo. O rela-
tor, deputado Carlos Henrique 
(PRB), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a emenda nº 1, da 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) deu ontem pareceres fa-
voráveis a dois projetos de lei 
que tratam de material didáti-
co, os quais estão prontos pa-
ra ir a Plenário, em 1º turno.

O PL 771/15, do deputado 
Gilberto Abramo (PRB), proíbe 

Sarah Torres

Políticas do governo estadual para a cultura foram tema de audiência pública, ontem, na Assembleia

tado de Minas Gerais (Sated), 
Maria Madalena Rodrigues 
da Silva, pediu mais estrutura 
técnica para os órgãos esta-
duais e reforçou a importân-
cia da participação popular 
nas iniciativas culturais.

Os deputados autores do  
requerimento de  audiência, 
Bosco (PTdoB), Glaycon Franco 
(PV) e Carlos Pimenta (PDT),  
defenderam o esforço conjun-
to para a valorização da cul-
tura em Minas. O deputado 
Elismar Prado (PDT) disse que 
a cultura é a primeira a sofrer 
cortes em momentos de crise, 
por nunca ser considerada co-
mo uma prioridade.

tórico e Artístico de Minas 
Gerais (Iepha), Michele Ar-
royo, ressaltou a importância 
de ações conjuntas e com-
partilhadas entre os institu-
tos para a preservação do pa-
trimônio histórico de Minas. 
A superintendente regional 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), Célia Corsino, frisou 
que, apesar da crise e do con-
tingenciamento de recursos, 
93 ações estão em curso, e 
os sete escritórios regionais 
estão funcionando. 

A presidente do Sindicato 
dos Artistas e Técnicos em Es-
petáculos de Diversões do Es-

O chefe da Representação 
Regional do Ministério da Cul-
tura em Minas Gerais, Aníbal 
Henrique de Oliveira Macedo, 
falou da necessidade de tra-
balho conjunto entre os três 
Poderes e entre os municípios, 
o Estado e a União para for-
talecer a cultura. Ele também 
anunciou planos do ministério 
de visitar 66 municípios minei-
ros, com o objetivo de incenti-
var mais adesão ao Plano Esta-
dual de Cultura. “Só 265 mu-
nicípios aderiram ao Sistema 
Nacional de Cultura, temos de 
acelerar esse processo”, disse. 

A presidente do Instituto 
Estadual do Patrimônio His-

As políticas culturais do go-
verno para o próximo biênio 
foram debatidas ontem, em 
audiência da Comissão de 
Cultura. O secretário de Esta-
do de Cultura, Ângelo Oswal-
do, apresentou as principais 
ações, a começar pelo lança-
mento do edital de 2017 da 
Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, marcado para o dia 
29 de maio. “O edital será de 
R$ 92 milhões, que poderão 
ser captados via Imposto So-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). Esse 
valor é o maior teto já alcan-
çado pelo Estado”, afirmou.

O secretário citou outras 
ações previstas, como o Fó-
rum Internacional de Políticas 
Culturais, que será realizado 
em parceria com o Ministério 
da Cultura da França e terá 
apoio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc); a finalização 
das instalações para a Empre-
sa Mineira de Comunicação; 
e a criação da Mineraria, um 
espaço dedicado exclusiva-
mente à gastronomia mi-
neira. “Também precisamos 
lutar pelo fortalecimento do 
Fundo Estadual de Cultura, a 
melhor ferramenta para de-
mocratizar o acesso de todos 
aos recursos públicos”, decla-
rou. Ele pediu mais recursos 
ao representante do Minis-
tério da Cultura presente à 
reunião. “Temos o maior pa-
trimônio tombado do  País e 
já demos quatro patrimônios 
mundiais ao País. Precisamos 
de um tratamento diferencia-
do”, completou.

COMISSÕES
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Previdência
O deputado Rogério Correia 
(PT) citou reportagens que cri-
ticam a proposta de reforma 
da Previdência Social no Bra-
sil, ao compará-la aos efeitos 
das mudanças empreendidas 
na década de 1980, no Chile. 
Naquele país, segundo os da-
dos citados pelo parlamentar, 
após 35 anos os aposentados 
foram reduzidos à situação de 

mendicância, já que recebem 
o equivalente a meio salário 
mínimo chileno. As reporta-
gens lembram que a propos-
ta somente obteve sucesso 
por ter sido implementada 
durante o período da ditadu-
ra chilena. “Só um ditador faz 
uma coisa dessas. Só se pode 
fazer isso após um golpe co-
mo o que o (Michel) Temer 
fez”, afirmou o parlamentar. 

De acordo com Rogério Cor-
reia, o segundo momento do 
golpe está em curso, com o 
objetivo de acabar com o que 
representa o expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, por 
meio de acusações infunda-
das, e impedir sua candidatu-
ra à Presidência. “O novo gol-
pe agora é não permitir que 
o Brasil tenha eleições demo-
cráticas”, denunciou.

Incineração
O deputado André Quintão 
(PT) criticou projeto de lei 
em tramitação na ALMG 
que permite a volta da in-
cineração de resíduos sóli-
dos, tema de audiência da 
Comissão de Meio Ambien-
te, ontem, data em que se 
comemorou o Dia Mundial 
da Reciclagem. Segundo o 
parlamentar, a proposta é 

um retrocesso, pois tenta 
revogar a Política Estadual 
de Resíduos Sólidos, oriunda 
de projeto de sua autoria. A 
incineração, de acordo com 
André Quintão, beneficia-
ria apenas empresas, em 
detrimento da reciclagem, 
que garante a sobrevivência 
de 1 milhão de pessoas no 
país. “Lutarei com todas as 
minhas forças contra esse 

projeto perverso”, declarou. 
Em aparte, o deputado Ar-
len Santiago (PTB) lembrou a 
importância da mobilização 
comandada por dois juízes 
de Manga (Norte) pela cons-
trução de ponte sobre o Rio 
São Francisco. Segundo ele, 
lideranças da região lem-
bram promessa feita, ainda 
em 2015, pelo governador 
Fernando Pimentel.

Lula
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) falou sobre o depoimen-
to do expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva ao juiz fede-
ral Sérgio Moro, no dia 10 de 
maio, marcado, segundo ele, 
por uma tentativa infrutífera 
de imputar a Lula crimes que 
ele não cometeu. “Foi bastan-
te aguardado, como uma luta 
de UFC, só que em um dos 

lados estava um competidor 
e o juiz”, ironizou. Segundo o 
parlamentar, Lula refutou de 
maneira convicta as indaga-
ções do magistrado. “O juiz 
tentou estabelecer um clima 
de criminalização da oitiva. 
Usou até documentos sem 
assinatura”, lembrou. “Se fos-
se o contrário, e Lula fosse 
até o juiz reclamar a posse do 
triplex, a primeira coisa que 

lhe seria pedida eram os do-
cumentos assinados”, com-
pletou. O parlamentar criti-
cou, ainda, a parcialidade da 
cobertura do episódio pelos 
grandes veículos de comuni-
cação. Ele também condenou 
os abusos cometidos em no-
me da delação premiada. “Ela 
só tem validade se os nomes 
de Lula e Dilma (Rousseff) fo-
rem citados”, denunciou.

Estradas
O deputado Carlos  Pimenta 
(PDT) lembrou demanda 
apre sentada por lideranças 
regionais do Norte de Mi-
nas, ao cobrar melhorias 
nas estradas mineiras. É o 
caso, segundo ele, da BR 
251, que liga Montes Claros 
à BR116 (RioBahia), trecho 
de aproximadamente 260 
quilômetros por onde pas-

sa grande volume de cargas 
oriundas de todo o Sudeste 
brasileiro. A situação mais 
precária seria entre Mon-
tes Claros e Francisco Sá, 
com 45 quilômetros pratica-
mente intransitáveis. Já um 
trecho de serra após Fran-
cisco Sá, também precário 
e onde seria necessária du-
plicação, é um dos que mais 
registram mortes no Brasil. 

Na outra ponta, segundo o 
deputado, o governo fede-
ral liberou recursos apenas 
para obras paliativas, e em 
apenas 100 quilômetros. “O 
governo federal não sabe o 
que é prioridade”, afirmou, 
ao criticar as reformas tra-
balhista e da Previdência e 
lembrar a necessidade de 
investimentos na saúde e na 
segurança pública.

Reivindicações
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) deu seu apoio a uma lis-
ta de reivindicações apresen-
tadas por lideranças do Nor-
te de Minas, entre as quais a 
construção de ponte sobre o 
Rio São Francisco, citada em 
aparte a pronunciamento an-
terior. “É uma obra complexa, 
cara, e já se passaram dois 
anos sem que soubéssemos 

quando começará a constru-
ção. O governador não pre-
cisava prometer, mas já que 
prometeu terá que cumprir”, 
afirmou, em referência a uma 
declaração de Fernando Pi-
mentel. Outra demanda des-
tacada pelo deputado é o as-
faltamento de estrada que liga 
dois distritos de Manga à BR
135. Ele elogiou o asfaltamen-
to, por iniciativa do governo 

federal, de estrada que me-
lhora o acesso a Montalvânia, 
na mesma região, e anunciou 
a iminente desapropriação de 
terreno que permitirá ligar a 
mesma rodovia à malha ro-
doviária da Bahia. O deputado 
criticou ainda o PL 4.092/17, 
do governador, que trata de 
assistência estudantil, mas 
não prevê a construção de 
moradias nas universidades.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio da Escola 
Sesi João Carlos Giovannini, de Santa Luzia

• Etapa estadual do 3º Encontro do Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de espaço

9h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, o Projeto de Lei 3.844/16, que institui a Política 
Estadual de Turismo. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Participação Popular (Espaço Democrático José Aparecido 
de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, o Dia Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Re-
querimento: deputado Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Júlia Kubitschek, 

para conhecer os programas desenvolvidos pela instituição e o anda-
mento de obras no local. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 
e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 4.135/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria os fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento (urgência)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Sagrado Cora-

ção de Jesus, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Plenarinho II) – mesma pauta da reunião das 10 horas

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 

votar proposições da comissão
19h30

• Campanha de Conscientização de Doenças do Trato Intestinal (Teatro) – 
cessão de espaço

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.092/17

Do governador. Institui sistema de reserva de vagas e o Programa de 
Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

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 
PúblicoPrivadas. 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 – Lei de Migração 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (7/12) – Centro de 

Artesanato Mineiro 
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba o 

básico sobre as leis orçamentárias
 6h30 Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende 
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Suicídio entre jovens 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba o 

básico sobre as leis orçamentárias 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições
 18h Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Suicídio entre jovens 
 20h Via Justiça – Novas regras do cartão de crédito
 20h30 Propaganda política
 20h40 Palestra – Município e a política de mobilidade urbana, com 

Eduardo Fernandes Silva 
 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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