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Regras para barragens serão tema de reunião

Debate sobre o acerto de contas com a
União traz movimentos sociais à ALMG

Rastros da destruição provocada pela tragédia de Mariana

Movimento por acerto de contas foi lançado em solenidade, em abril

Guilherme Dardanhan

Guilherme Bergamini

gem do Fundão, da minerado-
ra Samarco, em Mariana, em 
novembro de 2015. O desas-
tre provocou a morte de 18 
pessoas, devastou o distrito 
de Bento Rodrigues e conta-
minou as águas do Rio Doce.

O texto do projeto con-
solida a legislação já existen-
te, inovando em pontos co-
mo a proibição de que sejam 
construídas barragens em 
locais com algum tipo de po-
voamento em um raio de 10 
quilômetros a jusante (abaixo 
da barragem).
Veja a programação completa 
da semana nas páginas 3 e 4

Além da discussão sobre o 
acerto de contas com a União, 
a semana das comissões está 
repleta de eventos, com mais 
16 audiências e duas visitas. 
Uma das principais reuniões 
será na quarta-feira (28), às 
10h30, no Plenarinho I. A Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
vai discutir o Projeto de Lei 
3.676/16, que dispõe sobre o 
licenciamento e a fiscalização 
de barragens de rejeitos. 

O projeto é de autoria da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens, criada pela ALMG 
após o rompimento da Barra-

suas contas, o Estado fir-
mou dois contratos com a 
União, que, juntos, somavam 
R$ 14,58 bilhões em dívidas. 
Entretanto, com o passar dos 
anos, os índices contratados 
para o refinanciamento do 
débito se tornaram mais ele-
vados que a própria inflação. 
Isso resultou em um cresci-
mento real da dívida, ape-
sar do cumprimento integral 
das condições pactuadas nos 
contratos de renegociação.

dado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em sentença 
sobre o caso proferida em no-
vembro do ano passado, após 
ação impetrada pelo Estado 
do Pará. Caso o Congresso 
não se pronuncie até lá, ca-
berá ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) realizar os cálcu-
los para o repasse.
Dívida – As origens da atual 
dívida do Estado com a União 
remontam a 1998. Naquele 
ano, para tentar equilibrar 

Ainda de acordo com o 
governo mineiro, do total das 
perdas tributárias, cerca de 
25% seriam repassados para 
os municípios, se houvesse o 
acerto de contas. O restante 
estaria disponível para investi-
mentos em áreas como saúde, 
educação e segurança pública. 
“Este acerto de contas pode 
representar a redenção eco-
nômica do Estado de Minas 
Gerais e de centenas de muni-
cípios mineiros”, afirma o de-
putado Tadeu Martins Leite.

A Assembleia apoia o go-
verno de Minas nessa reivin-
dicação. Uma das iniciativas 
do Legislativo mineiro foi o 
lançamento, em 5 de abril, de 
um movimento pelo acerto 
de contas com a União, que 
incluiu a criação da comissão 
extraordinária.

A compensação das per-
das sofridas pelos estados por 
causa da Lei Kandir, Minas in-
clusive, depende, no momen-
to, do Congresso Nacional, 
que tem até novembro para 
aprovar uma lei regulamen-
tando o acerto. O prazo foi 

A Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União realiza hoje, no Au-
ditório, às 14h30, uma audi-
ência pública que tem como 
objetivo envolver os movi-
mentos sociais nas discussões 
sobre o tema. A reunião foi 
requerida pelos deputados 
Rogério Correia (PT) e Tadeu 
Martins Leite (PMDB), que 
preside a comissão. Foram 
convidados para participar do 
debate, além de representan-
tes do governo do Estado, di-
rigentes de movimentos, cen-
trais sindicais e sindicatos.

Eles vão discutir os efei-
tos da perda de receita tri-
butária provocada pela de-
soneração do ICMS sobre as 
exportações promovida pela 
Lei Kandir (Lei Complementar 
Federal 87, de 1996). Segun-
do cálculos do governo de 
Minas, as perdas tributárias 
em virtude da lei chegam a R$ 
135,67 bilhões, em 20 anos. 
Como a dívida de Minas com 
a União é de R$ 87,2 bilhões, 
o Estado seria credor, e não 
devedor, dos cofres federais.
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COMISSÕES

Justiça informa que portaria sobre
acolhimento de bebês será alterada

Greve da PM é lembrada na Assembleia

Regras de acolhimento foram alvo de críticas em audiência

Ricardo Barbosa

Luiz Santana

lar”, disse Corrêa. 
 “As famílias não tiveram 

a oportunidade de serem fa-
mília. Então, como chegamos 
à conclusão de que elas serão 
um risco para as crianças? Há 
um prejulgamento”, acres-
centou a defensora pública 
da Infância e Juventude Da-
nielle Belletato. 

A gerente de Promoção 
e Proteção Especial da Se-
cretaria de Assistência So-
cial de Belo Horizonte, Kátia 
 Rochael, defendeu que o for-
talecimento da rede de pro-
teção básica pode impactar 
na redução da demanda e da 
pressão pelo acolhimento.

imediata ao Conselho Tutelar 
é sempre preferencial e que 
ela exclui a responsabilização 
do profissional.

Segundo o defensor pú-
blico da Infância e da Ju-
ventude Wellerson Eduardo 
Corrêa, a Defensoria Pública 
já apresentou medida para 
revogar a portaria, uma vez 
que haveria nela ilegalidades 
e incongruências, que inva-
dem competências de outros 
atores do sistema de garantia 
de direitos. “O acolhimento é 
ato de competência judicial, 
mas só deve ser levado em 
efeito após o esgotamento 
da atuação do Conselho Tute-

de junho de 1997, após a con-
cessão de reajustes salariais 
para delegados da Polícia Civil 
e oficiais da PM. “Quando sou-
beram da notícia do aumento 
dado aos oficiais, os praças 
tomaram as ruas de Belo Ho-
rizonte. Foi a primeira greve de 
policiais militares do Brasil”, re-
memora Sargento Rodrigues.

Após a greve, a categoria 
conquistou avanços. Em 1997, 
um coronel ganhava 17 vezes 
o salário de um soldado. Hoje, 
o piso de um coronel é 3,84 
vezes o piso de um soldado, 
segundo Sargento Rodrigues.

Os 20 anos da greve dos pra-
ças da Polícia Militar (PM) fo-
ram celebrados em Reunião 
Especial de Plenário na quin-
ta-feira (22). A solenidade 
foi solicitada pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), na 
época um dos líderes do mo-
vimento. Ele entregou placas 
alusivas à ocasião aos presi-
dentes do Centro Social dos 
Cabos e Soldados, Álvaro Ro-
drigues Coelho (foto), e da As-
sociação dos Praças Policiais 
e Bombeiros Militares, Marco 
Antônio Bahia Silva.

A greve teve início em 13 

evidências de que os pais e/
ou crianças recém-nascidas 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade ou risco de-
verão comunicar o fato, em 
até 48 horas, à Vara Cível da 
Infância e da Juventude de 
Belo Horizonte. A norma tem 
sido alvo de críticas, porque 
o procedimento, que deveria 
ser a última medida cabível, 
tem se tornado praxe, já que 
a portaria determina que a 
não comunicação do fato po-
de resultar em responsabili-
zação criminal do profissional 
da saúde.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que solicitou o de-
bate, disse que, em junho de 
2017, enviou ao juiz Marcos 
Flávio Padula um documento 
com sugestões de diretrizes 
para a elaboração de termo 
de cooperação técnica, com a 
solicitação da suspensão pro-
visória da Portaria 3. Em res-
posta, segundo a parlamen-
tar, Padula informou que uma 
nova portaria sobre o assunto 
já estaria em elaboração. O 
juiz ainda disse na resposta 
que já estaria em estudo um 
ato normativo para esclare-
cer aos profissionais da área 
da saúde que a comunicação 

Os abusos referentes ao aco-
lhimento compulsório de be-
bês que são filhos de mulhe-
res usuárias de drogas ou em 
situação de vulnerabilidade 
podem estar perto do fim. De 
acordo com um ofício do juiz 
Marcos Flávio Padula, da Vara 
Cível da Infância e da Juven-
tude de Belo Horizonte, uma 
nova portaria sobre o assunto 
já estaria sendo elaborada, 
com a revogação dos pontos 
polêmicos da norma em vigor.

O tema foi abordado na 
sexta-feira (23), em audiência 
pública da Comissão de Par-
ticipação Popular. A prática 
do acolhimento compulsório 
de bebês, que deveria ocor-
rer de forma excepcional, 
foi duramente criticada por 
representantes de entidades 
e órgãos ligados aos direitos 
da criança, que consideram 
que o procedimento tem sido 
feito sem o direito de defesa 
dos pais e sem o envolvimen-
to dos órgãos competentes 
para mediar a questão, como 
o Conselho Tutelar.

A Portaria 3 da Vara Cível 
da Infância e Juventude de 
Belo Horizonte, de 2016, de-
termina que os profissionais 
de saúde que identificarem 

REUNIÃO ESPECIAL



26 de junho de 2017 segunda-feira – Assembleia Informa • 3ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (26/6)

8h30
• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 

campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

10 horas
• Comissão de Saúde (São Sebastião do Paraíso) – debater, com a presen-

ça de convidados, a crise financeira dos hospitais filantrópicos no Sul e 
no Sudoeste de Minas. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

• Campanha Cerveja Também é Álcool – Coleta de assinaturas para a apre-
sentação de projeto federal de iniciativa popular (Hall Administrativo) 
– cessão de espaço

13 horas
• Comissão de Saúde (São Sebastião do Paraíso) – visita à Santa Casa de 

Misericórdia para verificar as condições de funcionamento do local e 
suas demandas. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

14h30
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 

(Auditório) – debater, com a presença de convidados, a importância 
dos movimentos sociais nas discussões sobre o acerto de contas entre o 
Estado e a União e o impacto da perda da receita tributária ocasionada 
pela desoneração do ICMS promovida pela Lei Kandir. Requerimento: 
deputados Rogério Correia e Tadeu Martins Leite

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PLC 64/17 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que 
altera dispositivos da Lei Complementar 66, de 2003, a qual cria o Fundo 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Conselho Gestor do 
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

• Comissão de Cultura (Esmeraldas) – visita ao Casarão, na estrada de Es-
meraldas para Urucuia, a fim de verificar as condições de infraestrutura 
do local e os investimentos necessários à sua preservação.  Requerimento: 
deputada Marília Campos

15h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.361/17 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, 
que altera o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do  Ministério 
Público

15h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 4.272/17 (turno único), do governador 
Fernando Pimentel, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da lei orçamentária de 2018

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, os impactos 
do consumo de drogas lícitas. Requerimento: deputado Antônio Jorge

18 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Muriaé) – debater, com a presença de 

convidados, a ameaça de morte sofrida por Frei Gilberto Teixeira, em ra-
zão de sua atuação contrária à ampliação dos projetos de mineração de 
bauxita no distrito de Belisário, na Serra do Brigadeiro. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

19h30
• Solenidade de entrega da Medalha do Sindicato dos Policiais Federais 

(Auditório) – cessão de espaço
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Marcelo Carvalho (piano); 2ª parte: 
Paulo Rosa (saxofone) e Renata Cicarine (piano)

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Campus Machado do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Reque-
rimento: deputado Ulysses Gomes

Terça-feira (27/6)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – debater, com a presença de 
convidados, a situação da educação especial no Estado, com destaque 
para a oferta de profissionais de apoio ao atendimento dos estudantes 
com deficiência nas escolas da rede estadual. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Coronel 
Francisco Rolla, de São Domingos do Prata

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – debater, com a 

presença de convidados, a necessidade de aprovação do Plano Estadual 
das Juventudes em Minas Gerais e receber a comissão organizadora do 
Fórum Técnico Jovens nas Gerais. Requerimento: Ulysses Gomes

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

18h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

Quarta-feira (28/6)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – campa-
nha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo eletrônico

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-

vidados, o Projeto de Lei 18/15, do deputado Doutor Wilson Batista, 
que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer da 
mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo SUS no âmbito 
do Estado. Requerimento: deputado Doutor Wilson Batista

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Nossa Senhora 
das Dores, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

9h45
• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, a diversidade e tolerância, 
tendo em vista o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, e o papel do 
Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Requerimento: deputada Marília Campos e deputado Rogério Correia

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Ple-

narinho I) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
3.676/16, da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre 
o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens de rejeitos no 
Estado. Requerimento: deputados Thiago Cota, Dilzon Melo, Geraldo Pi-
menta e Glaycon Franco e deputada Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, o fortalecimento da democracia e da defesa dos direitos. 
Requerimento: deputado Durval Ângelo

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Santa Maria, de 
Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
15h15

• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a falta de regulamentação da atividade de piscicultura no 
Estado. Requerimento: deputado Alencar da Silveira Jr.

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Cantor Tadeu Franco 
 0h30 Comissões de  Agropecuária e de Defesa do Consumidor 

(20/4) – Melhorias necessárias ao processo de inspeção e 
fiscalização de produto de origem animal 

 3h55 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima

 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 16  
[A Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932: 
fim da Política Café com Leite]

 6h30 Sala de Imprensa – Justiceiros e a mídia 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Planos de saúde 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (13/6) – Debater o 

processo licitatório para a exploração das águas de Caxambu 
 13h Geração – Quadrilhas juninas
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 16  

[A Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932: 

fim da Política Café com Leite]
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h30 Comissões (ao vivo) / Comissão Extraordinária de Acerto 

de Contas entre Minas e a União – Debate a importância dos 
movimentos sociais nas discussões sobre o acerto de contas entre 
o Estado e a União e o impacto da perda da receita tributária 
ocasionada pela desoneração do ICMS promovida pela Lei Kandir

 18h Sala de Imprensa – Justiceiros e a mídia 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Documentário Diálogos Possíveis 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 60 anos de 

fundação do Campus Machado do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Conflitos nos campos

• programação sujeita a alterações
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16 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – entregar voto 

de congratulações ao economista Edmar Bacha, por assumir cadeira da 
Academia Brasileira de Letras. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro 
Silva

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (29/6)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 

Calógeras, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 
convidados, a necessidade de notificação compulsória do doente de 
 Parkinson, assim como a criação de um protocolo clínico de tratamento 
da doença e a atualização da cesta de medicamentos. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho II) – debater, com a presença de convidados, a apresentação dos 
projetos de abastecimento de água da Copasa em Esmeraldas. Requeri-
mento: deputada Marília Campos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, a esporotricose, zoonose causada por 
fungos que têm os gatos como hospedeiros. Requerimento: deputado 
Noraldino Júnior

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
19h30

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação do Centro de Formação Artística e Tecnológica 
(Cefart), da Fundação Clóvis Salgado, conforme solicitação do movimen-
to Menos Palácio Mais Artes. Requerimento: deputada Marília Campos

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Livraria Leitura. Requeri-

mento: deputado Lafayette de Andrada

Sexta-feira (30/6)
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

12 horas
• Zás (Teatro) – Show Encontro Amigos da Dança, de dança do ventre

14 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Capelinha) – 

debater, com a presença de convidados, a prestação do serviço de tele-
fonia móvel no município. Requerimento: deputado Fábio Cherem

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


