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Assembleia discute, em audiência pública,
impacto da Lei Kandir sobre municípios

RMBH é região que mais tem a receber
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) concedeu um prazo de 
12 meses para que o Con-
gresso aprovasse uma lei re-
gulamentando os repasses 
de recursos da União para os 
estados. Se isso não ocorrer 
até novembro deste ano, ca-
berá ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) realizar os cálcu-
los para o repasse.

tados e municípios, em virtu-
de da desoneração do ICMS 
sobre as exportações. Essa 
previsão chegou a ser inserida 
na Constituição Federal, por 
meio da Emenda 42, de 2003, 
segundo a qual uma futura lei 
complementar estabeleceria 
de que forma seriam compen-
sados os prejuízos. 

Em novembro de 2016, 

bilhões) e pelo Triângulo Norte 
(R$ 2,98 bilhões).

Em relação aos muni-
cípios, Belo Horizonte é o 
que tem o maior passivo, de   
R$ 3,26 bilhões, seguido por 
Betim (R$ 2,76 bilhões) e 
Uberlândia (R$ 1,5 bilhão).
Previsão – A própria Lei Kan-
dir previa uma compensação 
financeira temporária aos es-

No que se refere às perdas lí-
quidas provenientes da deso-
neração do ICMS e consideran-
do-se a divisão dos municípios 
por território de desenvolvi-
mento, calcula-se que a Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte teria sido a mais afetada, 
acumulando um prejuízo de 
R$ 12,63 bilhões, seguida pela 
Região Sul do Estado (R$ 3,16 

Guilherme Bergamini

O movimento pelo acerto de contas entre Minas e a União foi lançado em 5 de abril deste ano, na ALMG

deputado Tadeu Martins Leite.
Segundo o presidente da 

Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM), Julvan Lacerda, 
cerca de 8% das receitas dos 
municípios são destinadas a 
cumprir obrigações que são 
de competência do Estado. 
“Se a vida financeira do Estado 
está saudável, a capacidade de 
investir e de cumprir suas obri-
gações aumenta. Qualquer di-
nheiro que o município deixar 
de desembolsar já é uma aju-
da”, afirma ele.

da Federação. Agora, busca 
envolver os municípios mi-
neiros nessa reivindicação. 

“Por conta da Lei Kandir, 
desde 1996 o Estado vem ten-
do perdas de receita pela não 
tributação de produtos como 
o minério, a soja e o café. Mi-
nas Gerais deveria receber 
cerca de R$ 135 bilhões, sen-
do que cerca de R$ 33 bilhões 
desse montante são de direito 
dos municípios”, afirma o pre-
sidente da Comissão Extraor-
dinária do Acerto de Contas, 

dívida mineira com a União é 
de R$ 87,2 bilhões, o governo 
estadual considera que Mi-
nas é credora, e não devedo-
ra dos cofres federais.

A instalação da comis-
são extraordinária pelo pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), em 
5 de abril deste ano, se deu 
nesse contexto. Por meio de-
la, a Assembleia Legislativa 
contribui para trazer à tona o 
debate sobre a compensação 
financeira devida aos entes 

A Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União realiza hoje, às 14 
horas, no Plenário da Assem-
bleia Legislativa, uma audiên-
cia pública que tem como ob-
jetivo envolver os municípios 
mineiros no debate sobre a 
compensação das perdas re-
ferentes à Lei Kandir. 

O requerimento de au-
diência é de autoria dos de-
putados Tadeu Martins Leite 
(PMDB), Cássio Soares (PSD), 
Durval Ângelo (PT), Felipe 
 Attiê (PTB), Tito Torres  (PSDB), 
Ulysses Gomes (PT) e Tiago 
Ulisses (PV). Foram convida-
dos para debater o assunto 
o deputado federal Leonardo 
Quintão (PMDB-MG), o advo-
gado-geral do Estado, Onofre 
Alves Batista Jr., e presidentes 
das Associações Microrregio-
nais de Municípios.

Segundo cálculos do Go-
verno do Estado, a União de-
ve a Minas Gerais R$ 135,67 
bilhões, dos quais R$ 33,92 
bilhões seriam destinados 
aos municípios. Esses valores 
se referem às perdas provo-
cadas pela desoneração do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre as exportações, 
conforme determinado pela 
Lei Kandir (Lei Complementar 
Federal 87, de 1996). Como a 
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Comissões promovem nove audiências e
cinco visitas entre terça e quinta-feira

Duas atividades são no interior do Estado

cho que corta o Estado.
Às 15h45, no Plenarinho 

IV, as Comissões de Saúde e 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Dro-
gas debatem conjuntamente 
estudos sobre vacina, em de-
senvolvimento pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), para tratamento da 
dependência de cocaína.

Duas audiências públi-
cas estão marcadas para as 
16 horas de quarta-feira. No 
Auditório, a Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte pretende discu-
tir, com as primeiras empre-
sas classificadas no ranking 
de reclamações do Procon 
Assembleia, os problemas 
apontados pelos clientes so-
bre a prestação de serviços.

No Plenarinho I, a Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia entrega votos de 
congratulações ao religioso 
Dino Girardelli pelos servi-
ços prestados à educação no 
Estado ao longo de 60 anos 
residindo no Brasil.

Horizonte, que passa por cri-
se financeira. O hospital teria 
recursos a receber dos gover-
nos federal, estadual e muni-
cipal, mas, com o atraso nos 
repasses, estaria fechando 
leitos e reduzindo o volume 
mensal de internações.

Às 10 horas, duas co-
missões, de Cultura e de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas, fazem visita 
conjunta à futura sede da 
Empresa Mineira de Comu-
nicação, no Barro Preto, em 
Belo Horizonte. O objetivo 
é conhecer o local, que vai 
abrigar a Rádio Inconfidên-
cia e a TV Minas.

A duplicação da Rodovia 
BR-040 é tema da primeira 
audiência pública da quar-
ta, realizada pela Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, às 
10h30, no Plenarinho I. Na 
reunião, a comissão preten-
de tratar dos pontos penden-
tes para a concessão, pelo 
Ibama, da licença para as 
obras de duplicação, no tre-

usuárias de drogas, sem que 
seja constatada situação de 
violência ou abandono.

Também amanhã, às 15 
horas, no Plenarinho III, a 
extensão de concessões fer-
roviárias será debatida pela 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. A intenção dos 
deputados é discutir a pror-
rogação do contrato de con-
cessão no setor ferroviário 
com a MRS Logística, no âm-
bito do Programa de Parce-
rias de Investimento (PPI) do 
governo federal, sobretudo 
com relação à possibilidade 
de investimentos em Juiz de 
Fora (Zona da Mata) e outros 
municípios mineiros.

Em seguida, às 16h15, a 
Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude visita a Secreta-
ria de Estado de Esportes, na 
Cidade Administrativa, para 
tratar de assuntos de interes-
se da comissão.
Santa Casa – Na quarta-feira 
(31), às 9h30, a Comissão de 
Saúde promove visita à Santa 
Casa de Misericórdia de Belo 

Além da audiência pública  
de hoje em que se discute o 
impacto da Lei Kandir sobre 
os municípios (leia na capa), 
a agenda da Assembleia Le-
gislativa prevê a realização de 
mais nove reuniões e cinco 
visitas de comissões.

Amanhã (30), às 9h30, 
a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência visita a Associação 
Mineira de Reabilitação, no 
Bairro Mangabeiras, em Be-
lo Horizonte. O objetivo é 
conhecer as instalações da 
entidade e suas condições de 
funcionamento.

Às 14h30, a Comissão 
de Participação Popular pro-
move audiência pública no 
Auditório da ALMG. A reu-
nião vai abordar os direitos 
das mulheres e seus bebês 
em situação de vulnerabili-
dade social. O que motivou 
a reunião foi uma denúncia 
de que estaria ocorrendo, em 
Belo Horizonte, o acolhimen-
to institucional compulsório 
de bebês, filhos de mulheres 

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

A ocorrência de conflitos fundiários leva a Comissão de Direitos Humanos à cidade de Grão Mogol

as condições de trabalho dos 
fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais no Estado.

balho, da Previdência e da 
Assistência Social faz au-
diência pública para debater 

sável de animais no Estado.
No mesmo horário, no 

Teatro, a Comissão do Tra-

Para quinta-feira (1º), estão 
programadas duas ativida-
des de comissões no interior 
do Estado. Às 9 horas, a Co-
missão de Direitos Humanos 
estará em Grão-Mogol, no 
Norte de Minas, onde visita 
dois acampamentos de tra-
balhadores rurais vítimas de 
conflitos fundiários na região.

Às 13 horas, a Comissão 
de Segurança Pública discute, 
em Machado, no Sul de Mi-
nas, o aumento da criminali-
dade no município, sobretudo 
a respeito dos assaltos à mão 
armada e das explosões de 
caixas eletrônicos de bancos.

Outras duas reuniões es-
tão marcadas para a sede da 
ALMG, ambas às 14h30. No Au-
ditório, a Comissão Extraordi-
nária de Proteção dos Animais 
discute as formas de conscien-
tização para a tutela respon-

EVENTOS
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (29/5)

10h30
• Comissão da PEC 45/17 (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

14 horas
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 

(Plenário) – debater, com a presença de convidados, a importância do 
envolvimento dos municípios mineiros nas discussões sobre o acerto de 
contas entre o Estado e a União. Requerimento: deputados Tadeu Mar-
tins Leite, Cássio Soares, Durval Ângelo, Felipe Attiê, Tito Torres, Ulysses 
Gomes e Tiago Ulisses

15h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.794/16 (2º turno), do procurador-geral de justiça, 
que fixa o percentual, relativo ao ano de 2016, para revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

receres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.875/16 (2º turno), do deputado André Quintão e outros, que concede 
anistia aos profissionais da educação básica do Estado que aderiram às 
paralisações referentes ao movimento grevista de 2015

17h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 16 horas
18 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
mesma pauta da reunião das 15h30

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à pediatra Filomena Camilo 

do Vale. Requerimento: deputada Ione Pinheiro
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Orquestra Flutuar, de flautas transversais, 
com participação do pianista Marcelo Corrêa

Terça-feira (30/5)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Municipal Marconi, de 
Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Ho-

rizonte) – visita à Associação Mineira de Reabilitação para conhecer a 
situação do local. Requerimento: deputado Duarte Bechir

10 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Unipac, de Juiz de Fora

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, os direitos das mulheres e seus bebês em situação de 
vulnerabilidade social, a humanização do parto, o incentivo ao aleita-
mento materno e ao desenvolvimento e proteção da infância. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

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

com a presença de convidados, os investimentos em Juiz de Fora 
e região decorrentes da prorrogação do contrato de concessão no 
setor ferroviário com a empresa MRS. Requerimento: deputado An-
tônio Jorge

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

16h15
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte) – visita à Se-

cretaria de Estado de Esportes, para tratar de assuntos de interesse da 
comissão. Requerimento: deputado Ulysses Gomes

18 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

Quarta-feira (31/5)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade de Direito da 
UFMG, de Belo Horizonte

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo Ho-
rizonte

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Santa Casa de Belo Ho-

rizonte para verificar a situação do hospital. Requerimento: deputado 
Carlos Pimenta

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

REUNIÃO ESPECIAL

Assembleia Legislativa homenageia o  
dia da independência do Estado de Israel
Ricardo Barbosa

A ALMG realizou, na noite 
de quinta-feira (25), Reunião 
Especial de Plenário para co-
memorar o dia da Indepen-
dência do Estado de Israel. 
A homenagem atendeu a re-
querimento do deputado João 
Leite (PSDB).

A proclamação da inde-
pendência de Israel foi em 14 
de maio de 1948. O Brasil foi 
um dos primeiros países a re-
conhecer o novo estado. Em 
1951, foi criada a Legação do 
Brasil em Israel, elevada à cate-
goria de embaixada em 1958. 

Na Reunião Especial, 
João Leite entregou placa co-

memorativa a representantes 
da comunidade israelense em 
Minas. Estavam presentes, 
entre outros, o cônsul ho-
norário de Israel em Minas, 
Silvio Musman; o presiden-
te da Federação Israelita do 
Estado, Salvador Ohana; o 
vice-presidente da entidade, 
Eduardo Kuperman; o diretor 
do Museu de História da In-
quisição, Matheus Zandona;  
o presidente da Câmara Mi-
nas Gerais-Israel de Comércio 
e Indústria, Marcos Brafman; 
e o vice-presidente do Institu-
to Histórico Israelita Mineiro, 
Jacques Ernest Levy.



TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cartas poéticas, com grupo Voz e Poesia 
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 25/5)

 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto 

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento urbano
 6h30 Sala de Imprensa – Crise política divide imprensa
 7h15 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Armadilhas da internet
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Documentário Diálogos Possíveis
 10h Minas é Muitas – Brumadinho
 10h30 Comissão de Proposta de Emenda à Constituição 45/2017 – 

Eleger presidente e vice
 13h Geração – Narradores de estórias: Aline Cântia e Chicó do Céu

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento urbano
 13h45 Assembleia Notícia / Comissão Extraordinária de Acerto 

de Contas entre o Estado e a União (ao vivo) – Debater a 
importância do envolvimento dos municípios mineiros nas 
discussões sobre o acerto de contas entre o Estado e a União 
e o impacto da perda da receita tributária proporcionada pela 
desoneração no ICMS promovida pela Lei Kandir  

 18h Sala de Imprensa – Crise política divide imprensa
 18h45 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia / Reunião Especial (ao vivo) – 

Homenagem à médica pediatra Dra. Filomena Camilo do Vale, 

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas
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