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dentro do limite prudencial es-
tabelecido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). Ainda 
de acordo com o relatório da 
comissão, as despesas decor-
rentes da implementação do 
reajuste correrão à conta das 
dotações orçamentárias desti-
nadas ao tribunal, sem a neces-
sidade de suplementação.

ção do projeto na forma ori-
ginal. O texto prevê a revisão 
anual pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apurado em 2016.

Segundo o parecer da FFO, 
a despesa total com pessoal 
prevista para o exercício de 
2017, já considerado o impacto 
do projeto, é de R$ 25 milhões, 

Estado (TCE) para o exercício 
de 2017. A proposição é de 
autoria do próprio órgão.

O deputado Tiago Ulisses 
(PV) foi o relator na Comissão 
de Administração Pública e 
o deputado João Magalhães 
(PMDB) fez a análise na Comis-
são de Fiscalização Financeira. 
Ambos opinaram pela aprova-

As Comissões de Administra-
ção Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovaram ontem pa-
receres de 1º turno favorá-
veis ao Projeto de Lei (PL) 
4.183/17, que dispõe sobre a 
revisão anual dos vencimen-
tos e proventos dos servido-
res do Tribunal de Contas do 

Aprovado em 2º turno projeto que trata 
da renegociação de dívidas tributárias

Reajuste do TCE pode ir a Plenário

ou de encomenda aérea inter-
nacional (de 18% para 25%).

Outra compensação apro-
vada é a elevação de 3% para 
4% da alíquota do IPVA de ca-
minhonetes de cabine dupla 
ou estendida.

As medidas compensató-
rias, a requerimento do líder 
da Minoria, deputado Gustavo 
Valadares, foram destacadas e 
votadas em separado. Os depu-
tados da oposição votaram con-
trariamente à sua aprovação.

satórias para as renúncias de 
receita previstas na proposi-
ção, em atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Sendo assim, serão elevadas 
as alíquotas de ICMS sobre a 
gasolina (de 29% para 31%), 
o álcool (de 14% para 16%), 
o solvente destinado à indus-
trialização (de 18% para 31%) 
ou a outros fins (de 25% para 
31%) e as operações de impor-
tação de mercadorias ou bens 
integrantes de remessa postal 

de algumas taxas específicas, 
com a instituição de um plano 
de regularização desses crédi-
tos tributários. O texto apro-
vado em 2º turno traz regras e 
percentuais de perdão das dívi-
das referentes a esses impostos 
e taxas. Prevê, ainda, descontos 
para quem paga os impostos 
em dia, desde que esteja com 
sua situação fiscal regularizada. 
Impostos – O texto do PL 
3.397/16 aprovado no Ple-
nário traz medidas compen-

O Projeto de Lei (PL) 3.397/16, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que tem o propósito de 
facilitar o pagamento de dívidas 
tributárias, foi aprovado em 2º 
turno no Plenário. A votação foi 
em Reunião Extraordinária na 
manhã de ontem. A proposição 
tramitava em regime de urgên-
cia e passou na forma do subs-
titutivo n° 1, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), com a emenda 
n° 1, apresentada em Plenário.

O substitutivo, além de 
ajustar o texto aprovado em 
1º turno à técnica legislativa, 
incorporou dispositivo que 
exclui da renegociação das dí-
vidas as multas por crime am-
biental. A emenda n° 1, dos 
deputados Durval Ângelo (PT) 
e Gustavo Valadares (PSDB), 
teve como objetivo fazer cor-
reção técnica na redação.

A expectativa da Secreta-
ria de Estado de Fazenda é de 
gerar uma receita de R$ 1,5 
bilhão por meio das medidas 
previstas no projeto.

Durante a tramitação da 
matéria, foi incorporado ao 
PL 3.397/16 o conteúdo do PL 
4.136/17, também do governa-
dor, que incentiva o pagamen-
to de dívidas relacionadas ao 
ICMS, ao IPVA e ao ITCD (relati-
vo a doações e heranças), além 

Ricardo Barbosa

O Projeto de Lei 3.397/16, aprovado ontem em Plenário, prevê aumento de alguns impostos
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Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
pedem aprovação de piso salarial estadual 

Tutela de animais passa pela educação

Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lotaram o Teatro da ALMG

Daniel Protzner

Debatedores defenderam conscientização da população

Willian Dias

dos Fisioterapeutas e Terapeu-
tas Ocupacionais, Éder Santos, 
manifestou preocupação com 
a terceirização no setor, que po-
de se agravar caso sejam apro-
vadas as reformas trabalhista 
e previdenciária. “O Chile, em 
1981, aprovou uma reforma 
previdenciária como essa. O 
resultado é que, entre os que 
eram jovens naquela época, 
metade não consegue se apo-
sentar e a outra metade recebe 
um valor muito baixo”, disse o 
deputado Rogério Correia (PT).

para as categorias profissio-
nais com exigência de esco-
laridade superior e sem piso 
fixado em lei federal.

Além do piso regional, 
os representantes de fisiote-
rapeutas e terapeutas ocu-
pacionais fizeram outras rei-
vindicações. As principais são 
o respeito à lei federal que 
fixa a jornada semanal de 30 
horas e a proibição de cursos 
de graduação não presenciais 
para qualquer área da saúde.

O presidente do Sindicato 

na tramitação do projeto. Em 
resposta, o deputado Celinho 
do Sinttrocel sugeriu a criação 
de uma comissão dos profis-
sionais para se reunir com a 
Presidência da CCJ e solicitar 
a indicação de um relator. “A 
aprovação do projeto, aqui 
nesta Casa, depende de muita 
pressão”, acrescentou o depu-
tado Geraldo Pimenta (PCdoB).

De acordo com informa-
ções do Crefito, estão registra-
dos em Minas 22.591 fisiote-
rapeutas e 1.939 terapeutas 
ocupacionais. Entre os fisiote-
rapeutas, 41,03% ganham até 
R$ 1.831,78 mensais; 39,71% 
recebem entre esse valor e  
R$ 4 mil mensais; e apenas 
19,27% são remunerados acima 
disso. Entre os terapeutas ocu-
pacionais, 30,93% ganham até 
R$ 1.831,78 mensais; 55,67% 
recebem entre esse valor e  
R$ 4 mil mensais; e 13,4% têm 
remuneração superior a isso.

O PL 881/15 fixa um piso 
entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil em 
Minas. Já o PL 533/15 deter-
mina o piso de R$ 2.505,00 

A aprovação de um projeto de 
lei que institua o piso salarial 
estadual para fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais foi a 
principal reivindicação desses 
profissionais aos deputados, 
durante audiência pública rea- 
lizada ontem pela Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social. 

A audiência foi solicitada 
pelo deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), autor do Projeto 
de Lei (PL) 881/15, que institui 
o piso salarial da categoria. Em 
junho de 2016, a Presidência da 
ALMG determinou a anexação 
desse projeto a outra proposi-
ção de autoria do mesmo par-
lamentar, o PL 533/15, que fixa 
o piso salarial das categorias de 
trabalhadores que prestam ser-
viços de natureza não eventual.

O PL 533/15 aguarda de-
signação de relator na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). Durante a reunião, o pre-
sidente do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional (Crefito), Anderson 
Coelho, reclamou da demora 

não mais existam animais 
abandonados”, afirmou.

Adriana Araújo, inte-
grante do Movimento Minei-
ro pelo Direito dos Animais, 
destacou a importância 
das Leis Estaduais 21.970 
e 22.231, ambas de 2016. 
A primeira dispõe sobre a 
proteção, a identificação e 
o controle populacional de 
cães e gatos e a segunda tra-
ta da definição de maus-tra-
tos contra animais no Estado.

O deputado Noraldino 
Júnior (PSC), que preside a co-
missão e requereu a audiên-
cia, enfatizou que é necessário 
discutir a tutela responsável, 
num momento em que a negli-
gência da população, somada à 
omissão do poder público, tem 
contribuído para um aumento 
exponencial de animais.

muitos pensam que a castra-
ção resolveria o abandono e 
o excedente populacional. 
“Isso está parcialmente certo, 
porque o abandono está rela-
cionado à falta de empatia e 
de respeito das pessoas pelos 
animais”, acrescentou. Para 
a veterinária, essa realidade 
só pode mudar por meio da 
implantação de um programa 
de educação na grade curri-
cular de escolas estaduais.

Integrantes de entida-
des e ativistas do setor con-
cordaram com essa posição. 
Um exemplo de iniciativa foi 
dado pela presidente da As-
sociação do Bem Pet de Nova 
Lima, Daniela Passos. “Nosso 
trabalho não tem nenhuma 
relação com abrigos. Atua-
mos para a conscientização. 
Queremos é que, no futuro, 

ticipantes de audiência da 
Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais. 

Segundo a veterinária 
Flávia Quadros, a causa dos 
animais é negligenciada pelo 
poder público. Ela disse que 

A educação deve ser consi-
derada pelos governos como 
uma forma de conscientizar 
a população para a impor-
tância da tutela responsável 
de animais. Essa posição foi 
defendida ontem por par-

COMISSÕES
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Comunidades de geraizeiros do Norte de 
Minas cobram regularização de terras

(PDT), discordou da necessida-
de de criar a Guarda Municipal, 
recomendada para cidades 
com mais de 150 mil habitan-
tes. “Os municípios menores 
têm vocação para atuar na 
prevenção social por meio de 
políticas públicas”, defendeu.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) lamentou 
que, devido à falência do 
atual modelo de política no 
Brasil, todos tenham virado 
reféns dos criminosos. 

O deputado Ivair Nogueira 
(PMDB) ponderou que há al-
gum tempo foi obtida verba pa-
ra construção do presídio local, 
mas moradores não aceitaram.

Azenclever Gatte Filho, 
assessor de Integração Ope-
racional da Secretaria de Es-
tado de Segurança, relatou 
que uma equipe do governo 
esteve em Machado para dis-
cutir ações conjuntas na área.

Vereadores da cidade e 
de municípios vizinhos cobra-
ram a construção do presídio 
e do centro para menores. O 
projeto de criação da Guarda 
Municipal já está em tramita-
ção na Câmara de Machado. 

Tiago Gomes Ribeiro, de-
legado regional da Polícia Ci-
vil, reclamou da falta de efeti-
vo, estrutura e equipamentos.

O tenente-coronel Alrecy 
Argemiro Ferreira, coman-
dante do 64º Batalhão da 
Polícia Militar, contestou, no 
entanto, a informação de que 
a criminalidade estaria au-
mentando em Machado. Ele 
apresentou dados que com-
param os meses de janeiro a 
maio de 2016 ao mesmo pe-
ríodo de 2017, quando teria 
havido redução de 25% nos 
crimes violentos. 

O presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodrigues 

reunião da Comissão de Se-
gurança Pública em Macha-
do (Sul de Minas). Solicitada 
pelo deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), a audiência teve 
como objetivo debater a vio-
lência na região. “É impossível 
uma cidade como esta convi-
ver com tanta criminalidade”, 
afirmou o parlamentar.

A construção de um centro 
de internação de menores e 
de um presídio, a criação da 
Guarda Municipal e a melho-
ria de equipamentos e dos 
efetivos das Polícias Militar e 
Civil. Essas foram as principais 
demandas apresentadas pela 
população e por autoridades 
que participaram ontem de 

Violência preocupa cidade de Machado

Comissão de Segurança discutiu a criminalidade em Machado

Guilherme Bergamini

Conflitos fundiários motivaram visita de comissão

Guilherme Dardanhan

nir suas terras, fazer o registro 
e o assentamento dessas co-
munidades”, afirmou o depu-
tado Cristiano Silveira (PT), que 
preside a comissão e requereu 
a visita. Ele acrescentou que a 
comissão vai realizar uma au-
diência pública para tratar da 
regularização das terras para 
comunidades tradicionais.

reivindicam”, informou.
Na opinião do coorde-

nador de conflitos agrários 
do Ministério Público, Afonso 
Henrique de Miranda Teixeira, 
a manutenção dos geraizeiros 
no território significa a preser-
vação do meio ambiente e o 
incentivo à agricultura familiar.

“O Estado tem que redefi-

empreendimentos que atuam 
na região teriam começado 
sua expansão com a aquisição 
de propriedades pelo proces-
so de usucapião e pela grila-
gem das terras, expulsando as 
comunidades que ali viviam.

A agricultora geraizeira 
Lourdes Francisco da Cos-
ta conta que o processo de 
expulsão das famílias pelas 
empresas de monocultura de 
eucalipto iniciou-se na década 
de 1970. “Meu pai tinha a pos-
se, mas ninguém nunca res-
peitou”, disse ela, que há seis 
anos retornou à área do Acam-
pamento Alvimar Ribeiro. 

O subsecretário de Estado 
de Acesso à Terra, Geraldo Ví-
tor de Abreu, argumentou que 
há uma possível saída para o 
conflito que ameaça o acampa-
mento. “O contrato arrendado 
é dos anos 1970 e está venci-
do. O Estado irá atuar para que 
possamos encerrar o contrato 
de arrendamento e fazer a des-
tinação da terra àqueles que a 

Comunidades geraizeiras do 
Vale das Cancelas, entre os 
municípios de Grão Mogol, Jo-
senópolis e Padre Carvalho, no 
Norte de Minas, reivindicam 
a regularização fundiária de 
cerca de 230 mil hectares, ter-
ritório que vem sendo perdido 
graças à ação de empreendi-
mentos de eucalipto, minera-
ção, exploração de carvão e de 
uma termoelétrica. A Comissão 
de Direitos Humanos visitou 
ontem o Acampamento Alvi-
mar Ribeiro (Grão Mogol) e a 
Comunidade Curral de Varas II 
(Padre Carvalho) para ouvir as 
demandas dos moradores de 
diversas comunidades tradicio-
nais ameaçadas por conflitos.

Os geraizeiros são popu-
lações que vivem no cerrado e 
que plantam em brejos e altos 
de chapadas. De acordo com 
relatório do Ministério Públi-
co, o território reivindicado 
compreende cerca de 1,8 mil 
famílias distribuídas em 55 co-
munidades. O texto diz que os 
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 0h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti

 1h Panorama – Musicalização infantil 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (20/12) – Situação dos 

atingidos pela Hidrelétrica de Itapebi, em Salto da Divisa
 5h05 Palestra – O diálogo entre as ruas e os partidos políticos, com 

Rudá Ricci e Carlos Ranulfo
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 

popular
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Narradores de histórias 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas 

e a União (2/5) – Contextualizar, com especialistas, o acerto de 
contas entre a União e os estados

 12h40 Compactos de Comissões 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 
popular

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Direitos Humanos (3/5) – Debate sobre a 

implantação do método Apac no Estado 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Narradores de histórias 
 20h Segunda Musical – Quarteto de Cordas Horizonte
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Crise financeira de hospitais 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Alcoolismo no trânsito
 23h30 Zás (inédito) – Músico Renato Savassi 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate abre espaço para discutir a crise nos hospitais mineiros. Segundo o Conse-
lho Regional de Medicina, o rombo financeiro pode chegar a mais de um bilhão de reais. Já há 
diminuição de atendimento e fechamento de leitos em 26 instituições. Médicos e funcionários 
ameaçam paralisar atividades caso alguma solução não seja apresentada. Para falar do assun-
to, convidamos os deputados e médicos Doutor Jean Freire (PT), Carlos Pimenta (PDT), Arlen 
Santiago (PTB) e Geraldo Pimenta (PCdoB). Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO 
O programa Geração entra em clima de festa junina. E bate um papo com dois representantes de 
quadrilhas mineiras premiadas: Kelvin Miller, estilista e coreógrafo da Sangê de Minas, que ficou 
em 2º lugar em 2015, no Arraial de Belô; e Jadson Nantes, diretor artístico da São Gererê, atual 
campeã e detentora do título de tetracampeã do Arraial de Belô. Eles falam da alegria da tradição 
popular e da importância dessas festas populares para os jovens e suas comunidades. Participam 
do programa alunos da E. E. Celso Machado, de BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
Música é tudo de bom! Melhor ainda se for ensinada do jeito certo para crianças e adolescentes, 
nas escolas. Pois o Panorama fala justamente da utilização da música na aprendizagem e tam-
bém na terapia sensorial, método que desenvolve a mente humana e promove o equilíbrio e a 
sensação agradável de bem-estar. Nossos convidados, Alexandre Vianna, coordenador do Curso 
de Musicalização Infantil da Uemg, e Marina Freire, professora de Musicoterapia da UFMG, 
analisam a lei que obriga a inclusão da musicalização no currículo escolar. Domingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
12 horas

• Zás (Teatro) – show da banda Little Chicken


