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No Plenário, presidente e líderes também discutiram situação de agentes penitenciários e socioeducativos

Fundos estaduais passam em 2º turno

Assembleia Legislativa aprova projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias

de 2019 os contratos de tra-
balho temporários dos profis-
sionais dessa área. Para que 
a votação ocorresse ainda 
ontem, o deputado Sargento 
Rodrigues defendeu a apre-
sentação de emenda sobre o 
assunto no PL 4.135/17. En-
tretanto, o líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
disse que foi fechado acor-
do para que o presidente, 
deputado Adalclever Lopes  
(PMDB), e os líderes da  
ALMG encontrem uma so-
lução para o problema, sem 
prejudicar agentes contrata-
dos e concursados.

fundos que tratam de ativos e 
de investimentos imobiliários. 
A oposição votou contra a cria-
ção do Faimg e do Fiimg e a fa-
vor da instituição dos demais.

A emenda nº 1 aperfeiçoa 
a redação do art. 45 do vencido, 
de forma a deixar claro que os 
ativos que compõem o Faimg 
são inalienáveis. A emenda nº 2 
trata de objetivos do FPP-MG.
Agentes – Agentes peniten-
ciários e socioeducativos lo-
taram as galerias do Plenário 
para reivindicar a aprovação 
do PL 4.148/17, do gover-
nador, que traz dispositivo 
prorrogando até 31 de março 

O PL 4.135/17 cria seis 
fundos: de Investimento do 
Estado de Minas Gerais (MG 
Investe); de Pagamento de 
Parcerias Público-Privadas 
(FPP-MG); de Garantias de 
Parcerias Público-Privadas 
(FGP-MG); de Créditos Ina-
dimplidos e Dívida Ativa (Fe-
cidat); de Ativos Imobiliários 
de Minas Gerais (Faimg); e de 
Investimentos Imobiliários de 
Minas Gerais (Fiimg). 

Na discussão do proje-
to, deputados da oposição se 
manifestaram contrariamente 
a alguns pontos da matéria, 
especialmente em relação aos 

O Plenário também apro-
vou ontem o PL 4.135/17, 
do governador, que cria os 
fundos estaduais de incenti-
vo e de financiamento de in-
vestimento. A proposição foi 
aprovada na forma do venci-
do, com as emendas nºs 1 e 
2, da Comissão de Adminis-
tração Pública.

A criação dos fundos é 
uma estratégia do governo 
para enfrentar a crise finan-
ceira do Estado e obter recur-
sos para investimentos e para 
o pagamento da previdência 
dos servidores estaduais nos 
próximos anos. 

para 2017. 
O projeto da LDO foi 

aprovado com dez emendas 
e uma subemenda de autoria 
de parlamentares (emendas 
nºs 3, 40 e 72 a 79 e sube-
menda nº 1 à emenda nº 1). 
Foram rejeitadas as emendas 
nºs 2, 4 a 39 e 41 a 71. 

sentam 54,15% do total das 
despesas correntes do Esta-
do. Já quanto à dívida públi-
ca, o valor projetado para o 
pagamento de juros, encar-
gos e amortização totaliza 
R$ 7,47 bilhões, com alta de 
aproximadamente 68,7% em 
relação ao que foi calculado 

0,01% do PIB em 2020. Tam-
bém aponta a previsão de 
crescimento de 7,8% da re-
ceita tributária, estimada em 
R$ 59,60 bilhões para 2018. 

Em relação às despesas, 
merece destaque, no pare-
cer, os gastos com pessoal e 
encargos sociais, que repre-

O Projeto de Lei (PL) 
4.272/17, do governador Fer-
nando Pimentel, que contém 
as diretrizes para a elabora-
ção do orçamento do Estado 
para 2018 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO), foi 
aprovado, em turno único, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário da manhã de ontem. 

Para 2018, a receita to-
tal do Estado é estimada em 
R$ 96,82 bilhões, em valores 
correntes. No que se refere 
à despesa, o total chega a  
R$ 104,31 bilhões, superando 
a receita em R$ 7,49 bilhões. 
O resultado primário, que 
é a diferença entre receitas 
e despesas, descontadas as 
operações financeiras, tam-
bém é deficitário em R$ 676 
milhões ou, aproximadamen-
te, 0,01% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional previsto 
para 2018.

O parecer salienta, po-
rém, a expectativa de equi-
líbrio gradual entre receitas 
e despesas primárias, che-
gando-se a um superávit de 
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nou o fechamento de algumas 
escolas por falta de estrutura, 
o que não é o caso desta, que 
foi remodelada recentemen-
te”, afirmou Duarte Bechir.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) salientou 
que ações e projetos voltados 
para pessoas com deficiência 
não têm recebido atenção do 
Estado. O deputado Rogério 
Correia (PT) cobrou um levan-
tamento das vagas existentes 
de profissionais da educação 
em Campo Belo e do número 
de designados. O objetivo é 
verificar se as vagas já esta-
riam consideradas no plane-
jamento do Estado para que 
sejam efetivadas nomeações 
de concursados.

“Quanto mais contrata-
dos e terceirizados houver 
na educação, maior será a 
chance de redução de turmas 
e de fechamento de escolas”, 
disse a presidenta da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT-MG), Beatriz Cerqueira. 

A situação afeta cerca de 
120 estudantes do 6º ao 8° ano 
do ensino fundamental, entre 
os quais se encontram pelo 
menos seis alunos com defici-
ência que estudam na escola. 
“Já estão tirando carteiras e 
mesas, sendo que o bimestre 
ainda nem fechou”, relatou 
a aluna do 6º ano Ana Júlia 
Borges. Professor e membro 
do Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação (Sind- 
-UTE) de Campo Belo, Ezequiel 
de Resende acrescentou que 
há um abaixo-assinado circu-
lando no município, já com 1 
mil assinaturas, em defesa da 
permanência da escola.

Diante dos relatos, a co-
missão aprovou requerimento 
dos deputados Duarte Bechir 
(PSD), que requereu a reunião, 
e Nozinho (PDT) para que seja 
feita uma visita à Secretaria 
de Estado da Educação, com a 
participação da SRE, a fim de 
se discutir a situação da escola. 
“O Ministério Público determi-

tendência Regional de Ensino 
(SRE), sobre o que acontece-
rá com meus filhos. Estou de-
sesperada, pois as opções de 
escolas que estão empurran-
do goela abaixo aos pais não 
nos atendem”, desabafou 
Angelina de Oliveira da Silva, 
presidente da Comissão de 
Pais e Alunos, resumindo o 
sentimento da comunidade. 

Pais, professores e alunos pro-
testaram ontem, em audiên-
cia da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi- 
ciência, contra o fechamento 
da Escola Estadual José do Pa-
trocínio Cardoso, em Campo 
Belo (Centro-Oeste), anuncia-
do para o dia 31 de julho. 

“Até agora não tenho no-
tícias, por parte da Superin-

O deputado Noraldino 
Júnior reforçou que o proble-
ma da reprodução de cães 
e gatos não se resolve com 
ações pontuais, mas sim com 
políticas bem estruturadas. 
“Só vamos mudar essa reali-
dade com uma educação res-
ponsável para sensibilizar to-
dos os cidadãos”, defendeu. 

lacional de cães e gatos. Ela 
se originou do Projeto de Lei 
1.132/15, do deputado Alen-
car da Silveira Jr. (PDT). Já a Lei 
22.231, de 2016, dispõe sobre 
as penalidades pela prática de 
maus-tratos contra animais e 
se originou do PL 2.856/15, 
dos deputados Noraldino Jú-
nior e Fred Costa (PEN).

to e abrigo. Isso prova que a 
matança, além de onerosa, 
é social e eticamente inacei-
tável, além de irrelevante”, 
apontou a veterinária. 

Ela admite, contudo, que 
é necessário adotar outras es-
tratégias de controle. De acor-
do com levantamento do IBGE 
feito em 2015, há cerca de 52 
milhões de cães e 22 milhões 
de gatos apenas nos domicí-
lios do País, excluindo-se os 
que vivem nas ruas. Flávia Fer-
reira elencou algumas alterna-
tivas para essa situação, tais 
como ações educativas, regis-
tro e identificação, controle da 
reprodução (castração) e reco-
lhimento seletivo dos animais 
nas ruas, destinação dos ani-
mais (adoção), entre outras. 

Dois exemplos de legis-
lação sobre o assunto foram 
citados. A Lei 21.970, de 
2016, trata do controle popu-

A matança de animais é inútil 
como estratégia de controle 
da população de cães e gatos 
que vivem nas ruas das cida-
des. Essa foi a posição defen-
dida pela médica veterinária 
Flávia Ferreira, em audiência 
realizada ontem pela Comis-
são Extraordinária de Proteção 
dos Animais. O debate sobre 
alternativas de controle popu-
lacional ético da fauna urbana 
atendeu a requerimento do 
presidente da comissão, de-
putado Noraldino Júnior (PSC).

“Ainda que fosse ética, a 
matança jamais surtiu algum 
tipo de efeito para controlar o 
excedente populacional e as 
doenças”, afirmou Flávia Fer-
reira. Segundo a especialista, 
as campanhas de extermínio 
geram, no médio e no longo 
prazo, o efeito oposto. “Com 
menos competição, eles têm 
mais acesso a água, alimen-

Segundo especialista, extermínio é
ineficiente para controlar animais 

Fechamento de escola causa protestos

O controle da população de cães e gatos foi tema de audiência

Daniel Protzner

Deputados aprovaram visita a secretaria para discutir fechamento

Guilherme Bergamini

COMISSÕES
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Willian Dias

ALMG e Câmara dos Deputados realizaram seminário conjunto ontem, no Salão Nobre

da Prefeitura de Belo Horizon-
te (PBH); a situação do Museu 
da Imagem e do Som da Capi-
tal; e o auxílio repassado pela 
PBH aos grupos de terceira 
idade, por intermédio do Con-
selho Municipal do Idoso.

sários à sua manutenção, so-
bretudo de recursos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 

Também de Fred Costa, 
foram aprovadas audiências 
públicas sobre diversos assun-
tos, como o programa Superar, 

financeiros ao hospital e o ris-
co de fechamento da institui-
ção. A solicitação é do deputa-
do Fred Costa (PEN). Segundo 
ele, o fechamento pode ocor-
rer caso não sejam realizados 
os repasses financeiros neces-

A Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização apro-
vou ontem uma série de re-
querimentos. Um deles prevê 
visita à Santa Casa de Miseri-
córdia de Belo Horizonte, para 
debater atrasos nos repasses 

Aprovada visita à Santa Casa de BH

presidente, deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB), mani-
festou o apoio da ALMG ao 
movimento reivindicatório. “É 
o momento de deixarmos de 
lado as paixões partidárias para 
que todos possam contribuir”, 
afirmou.

Os deputados Cássio Soa-
res (PSD), Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), Rogério Correia 
(PT) e Durval Ângelo (PT) tam-
bém se pronunciaram a favor 
da revisão da Lei Kandir. Eles 
salientaram que os maiores 
beneficiados pela compensa-
ção seriam os municípios, que 
já contam com recursos escas-
sos para honrar seus compro-
missos. Durval Ângelo, líder do 
Governo, destacou que o go-
vernador Fernando Pimentel 
abraçou a causa e não poupa-
rá esforços para que o Estado 
seja recompensado.

ção aos estados que não chega 
a R$ 10 bilhões, enquanto a 
comissão federal estima em  
R$ 800 bilhões os repasses não 
realizados. Além disso, a União 
estaria trabalhando com a ideia 
de promover apenas um acer-
to de contas de R$ 4 bilhões, 
relativos a valores futuros.

Para o advogado-geral do 
Estado, Onofre Batista, a dis-
cussão é muito maior do que a 
dívida da União. Na sua opinião, 
está em xeque o pacto federa-
tivo brasileiro. Ainda segundo 
ele, o governo federal se apro-
priou dos recursos de um dos 
poucos impostos que deveriam 
ser destinados aos estados e 
municípios, numa situação de 
concentração excessiva de re-
cursos por parte da União.

Em nome da Comissão Ex-
traordinária de Acerto de Con-
tas entre Minas e a União, seu 

mentar Federal 221/98, o qual 
altera a Lei Kandir, com foco 
no ressarcimento aos estados.

Quintão ressaltou que, 
diante do entendimento do 
STF, é necessária agora uma 
decisão política para a ques-
tão, que já contaria inclusive 
com o apoio do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), para que seja colocado 
em pauta o projeto de lei o 
mais rapidamente possível.

José Priante, que partici-
pou do seminário, ratificou que, 
sem um pacto entre os estados, 
a oportunidade de consolidar 
as compensações por parte da 
União pode ser perdida. 

O deputado federal Regi-
naldo Lopes (PT-MG) informou 
que, na quarta-feira (5), em 
visita ao Ministério da Fazen-
da, o governo apresentou uma 
conta com um passivo em rela-

Como forma de sensibilizar o 
governo federal sobre a ne-
cessidade de compensação 
aos estados pelas perdas oca-
sionadas pela Lei Kandir, pre-
feitos e deputados estaduais e 
federais planejam um grande 
ato em Brasília no início de 
agosto. A sugestão de uma 
mobilização política nacional 
foi apresentada ontem, em 
seminário da Câmara dos De-
putados realizado em parceria 
com a Assembleia Legislativa, 
no Salão Nobre da ALMG.

A Lei Kandir (Lei Comple-
mentar Federal 87, de 1996) 
estabeleceu a desoneração do 
ICMS sobre exportações. Em 
20 anos, o prejuízo para Minas 
é estimado em R$ 135,67 bi-
lhões. Por outro lado, a dívida 
de Minas com a União é esti-
mada em R$ 87,2 bilhões, in-
ferior ao crédito que o Estado 
teria a receber nesse acerto 
de contas. O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) deu prazo ao 
Congresso, até novembro des-
te ano, para definir como será 
a compensação. Caso isso não 
ocorra, caberá ao Tribunal de 
Contas da União realizar os 
cálculos para o repasse.

O deputado federal Leo-
nardo Quintão (PMDB-MG) foi 
quem propôs, em seu pronun-
ciamento, a união de políticos 
das três esferas de governo em 
um ato em Brasília, no dia 2 de 
agosto. Ele abordou a necessi-
dade de respaldo ao parecer 
favorável ao acerto de contas, 
de autoria do deputado fede-
ral José Priante (PMDB-PA), 
relator da comissão especial 
criada pela Câmara para ana-
lisar o Projeto de Lei Comple-

Parlamentares e prefeitos planejam ida a 
Brasília por acerto de contas com a União

COMISSÕES



4 • sexta-feira – Assembleia Informa 7 de julho de 2017ACONTECE HOJE
8h30

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

9 horas
• Projeto itinerante Container de Letras – Biblioteca de Compartilhamento 

(Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
12 horas

• Zás (Teatro) – show do músico Junot

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Doenças respiratórias
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (3/5) – 

Debate sobre o programa Minas Acolhe
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influência e 

riscos, com Daniel Reis 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 25: Os 

desafios na relação eleitor-eleito e a importância do debate e da 
participação

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – O Dia do Queijo Minas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Defesa do Consumidor (23/5) – Em debate, 

denúncias de caminhoneiros sobre fraudes em balanças de carga 
em estradas mineiras

 12h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital  
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 25: Os 
desafios na relação eleitor-eleito e a importância do debate e da 
participação

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Participação Popular (inédito) (18/5) – Em 

debate, o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes 

 17h15 Minas é Muitas – Buritizeiro
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – O Dia do Queijo Minas
 20h Segunda Musical (inédito) – Gabriel Faustino e Máximo 

Bemquerer
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Colaboração premiada
 23h30 Zás (inédito) – Danças árabes 

•	programação	sujeita	a	alterações
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PANORAMA
Uma startup é uma empresa em estágio inicial, com perfil inovador, que tem grande potencial de 
crescimento e geralmente está ligada à área da tecnologia. Para orientar as pessoas que têm de-
sejo de abrir um negócio nesse setor, o Panorama recebe dois especialistas com vasta experiência 
no segmento de desenvolvimento de startups. Rafael Tunes é analista de marketing da Escola do 
Sebrae e professor em diversas universidades; e Aluir Dias é coordenador executivo do programa 
Lemonade, uma das mais conhecidas aceleradoras de startups do Estado. Sábado, às 16 horas. 

SALA DE IMPRENSA
O programa explica as peculiaridades dos conteúdos televisivos produzidos em países como 
Colômbia, Uruguai, Equador, Paraguai, Argentina e Venezuela, e analisa as similaridades dessas 
emissoras com a TV brasileira. Nossos convidados nos ajudam a entender o distanciamento 
e a desinformação dos brasileiros em relação ao que ocorre na América Latina e, ainda, a 
responsabilidade da mídia como formadora de opinião. Participam do programa Fábio López, 
pesquisador e professor da Universidade Nacional da Colômbia, e Simone Rocha, pesquisadora 
e professora da UFMG. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

MEMÓRIA E PODER
O Memória e Poder apresenta programa com o economista Paulo Haddad, gravado em 2008. 
Natural de Oliveira (MG), o entrevistado formou-se em Economia pela UFMG, onde foi um dos 
fundadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar). Haddad tam-
bém foi diretor de Planejamento Econômico da Fundação João Pinheiro, secretário de Plane-
jamento e de Fazenda no governo Francelino Pereira e ministro da Fazenda no governo Itamar 
Franco. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


