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Enfrentamento da crise e valorização da
educação marcam atuação da Assembleia

O enfrentamento da crise 
financeira do Estado e a 
valorização da educação fo-
ram destaques na atuação 
da Assembleia Legislativa 
nos seis meses iniciais de 
2017. O semestre legislati-
vo que se encerrou ontem 
foi o primeiro da Mesa da 
ALMG eleita para o biênio 
2017-2019.

A questão financeira está 
no centro da criação da Comis-
são Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União. 
A negociação com o governo fe-
deral é considerada como fun-
damental para o equilíbrio das 
finanças do Estado.

No Plenário, os deputados 
aprovaram projeto que tra-
ta da garantia de assistência 
estudantil a alunos carentes 

de universidades estaduais, 
entre outras proposições de 
impacto social.

A Assembleia ainda im-
plementou, nesse período, 
inovações como o Portal Mo-
bile. O futuro do Estado me-
receu atenção especial, com 
mais uma edição do Parla-
mento Jovem de Minas, que 

neste ano dá ênfase à educa-
ção política dos estudantes.

Na avaliação do presiden-
te da ALMG, deputado Adal-
clever Lopes (PMDB), a apro-
vação de diversos projetos em 
Plenário e a discussão de te-
mas relevantes para a popula-
ção mineira só foram possíveis 
graças ao diálogo democrático 

entre deputados governistas e 
de oposição. “Apesar da crise 
política e econômica nacio-
nal, a Assembleia conseguiu 
convergir e lidar com as dife-
renças. Caminhamos com se-
gurança institucional e com 
harmonia entre os Poderes e 
instituições públicas”, consi-
dera o presidente.

Comissão põe acerto de contas em evidência
Com o objetivo de sensibili-
zar autoridades, empresários 
e trabalhadores sobre a im-
portância de uma negociação 
com o governo federal no que 
se refere às perdas resultan-
tes da Lei Kandir (Lei Comple-
mentar Federal 87, de 1996), 
a Assembleia criou, em abril, 
a Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União.

A Lei Kandir é respon-
sável pela desoneração do 
ICMS sobre exportações de 
commodities como o minério 
de ferro e o café. Os estados 

atingidos pela medida deve-
riam ser ressarcidos com a 
transferência de recursos por 
parte da União. No entanto, 
segundo estimativas do gover-
no de Minas, os valores repas-
sados não foram suficientes 
para compensar as perdas, o 
que gerou um passivo de cer-
ca de R$ 135 bilhões. Atual-
mente, o Estado deve à União 
R$ 87,2 bilhões. Ou seja, no 
caso de um acerto de contas, 
Minas passaria da situação de 
devedor à de credor.

A comissão, presidida pe-
lo deputado Tadeu Martins 

Leite (PMDB), realizou uma 
série de audiências sobre 
o assunto nestes primeiros 
meses de atuação. 
Mulheres – O Parlamento 
mineiro também oficializou 
a retomada das atividades da 
Comissão Extraordinária das 
Mulheres. A condução dos 
trabalhos está sob a respon-
sabilidade da deputada Ma-
rília Campos (PT). A comissão 
já atuou entre 2015 e 2016 
e tem como foco a situação 
das mulheres no Estado e a 
necessidade de maior parti-
cipação feminina na política.

As comissões da ALMG 
discutiram outros temas 
de grande importância, co-
mo os impactos das refor-
mas trabalhista e da Previ-
dência, os problemas relati-
vos à educação das pessoas 
com deficiência e a situa-
ção dos agentes penitenci-
ários e socioeducativos. 

De 1º de fevereiro até 
ontem, foram realizadas 
401 reuniões de comissões, 
entre as quais 107 com con-
vidados. Além disso, ocorre-
ram 26 visitas e um debate 
público.

O Assembleia Informa não circula no recesso parlamentar. O jornal volta a ser publicado em 1º/8/17.

Comissão de Acerto de Contas foi lançada em solenidade no Salão Nobre da ALMG, em abril

Guilherme Bergamini 
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Com participação recorde, Parlamento 
Jovem realiza plenárias municipais

Em sua 14ª edição, o Parla-
mento Jovem de Minas abor-
da, em 2017, o tema Educa-
ção Política nas Escolas. São 
63 cidades participantes, 
sendo que 20 ingressaram 
no projeto neste ano. Criado 
para estimular a formação 
política e cidadã de estudan-
tes dos ensinos médio e su-
perior, o Parlamento Jovem 
de Minas é realizado pela 
Assembleia Legislativa e pela 
PUC Minas, em parceria com 
câmaras municipais.

No primeiro semestre 
deste ano, foi realizado um 
encontro de coordenadores 
de polos para aperfeiçoar a 
gestão do projeto. Além dis-
so, a coordenação estadual 
visitou os 12 polos regionais 
participantes para ajustar al-
gumas atividades.

Também foram realizadas 
as plenárias municipais, e teve 
início a etapa regional do Par-

lamento Jovem de Minas, que 
prevê encontros nas cidades-
-polo. Nessa fase, os estudan-
tes de cada município estão 
analisando o documento com 
as propostas que serão discu-
tidas e votadas nas respecti-
vas plenárias regionais.

Já a etapa estadual, em 
Belo Horizonte, está marcada 
para setembro. Na plenária 
final dessa fase, serão apre-

ciadas propostas que vão 
compor um documento a ser 
repassado à Comissão de Par-
ticipação Popular, a qual dá 
encaminhamento formal às 
deliberações dos alunos.
Jazz – Outro destaque da 
agenda do Parlamento Jovem 
de Minas foi a realização, em 
junho, na Escola do Legislativo, 
da oficina Jazz and Democracy, 
que teve também a partici-

pação de adolescentes traba-
lhadores do Núcleo Vida da 
ALMG. O trabalho é resultado 
de uma parceria com a Embai-
xada dos Estados Unidos.

A oficina foi ministrada 
pelo fundador da ONG Jazz 
and Democracy, o educador 
americano Wesley J. Watkins. 
Ele criou uma metodologia 
que utiliza o jazz para discutir 
democracia com os jovens.

Inovações aproximam ALMG do cidadão
Para se aproximar cada vez 
mais do cidadão e dar trans-
parência e publicidade a seus 
atos, a Assembleia Legislativa 
implementou diversas medi-
das no primeiro semestre de 
2017. Uma delas foi o lança-
mento do Portal Mobile, a ver-
são do Portal da Assembleia 
desenvolvida especialmente 
para celulares e tablets, com o 
objetivo de agilizar o acesso às 
informações do Poder Legislati-
vo mineiro nesses equipamen-
tos e facilitar seu compartilha-
mento nas redes sociais.

Segundo dados da pes-
quisa TIC Domicílios 2016, 
realizada por entidades co-
mo o Comitê Gestor da Inter-

net no Brasil e divulgada no 
ano passado, 89% das pes-
soas com mais de 10 anos de 
idade que utilizam a internet 
o fazem por meio do celular.

No Portal Mobile da ALMG, 
o usuário pode navegar de for-
ma ágil por diversos conte-
údos e acessar, entre outras 
seções, a agenda da casa, 
os perfis dos deputados e as 
notícias.
Rádio – Outras novidades 
foram implementadas neste 
ano para aproximar o cida-
dão do trabalho da ALMG. O 
conteúdo da Rádio Assem-
bleia ficou disponível, ao vi-
vo, para acesso via celular e 
demais dispositivos móveis, 

por meio do aplicativo Tu-
neIn Radio. A programação 
da rádio é musical e informa-
tiva. Ela opera como rádio 
web e interna e também co-
mo agência de notícias, com 
conteúdo publicado na inter-
net e transmissões ao vivo 
para mais de 220 emissoras. 

Também foram iniciadas 
as transmissões ao vivo, pe-
lo YouTube, das atividades 
das comissões realizadas no 
Auditório e no Plenarinho IV. 
Esses dois espaços já contam 
com câmeras para geração 
automática das imagens, e a 
ideia é expandir a iniciativa.

Foi criada, ainda, no Por-
tal da Assembleia, a seção 

“Monitoramento de resulta-
dos”, disponível na página 
de fóruns técnicos e se-
minários legislativos. Com 
isso, os participantes dos 
eventos poderão acompa-
nhar as propostas prioriza-
das nas etapas finais.

Outro serviço instituído 
recentemente é o boletim 
“Acompanhe seu deputa-
do”. Na seção “Boletins por 
e-mail”, disponível na pági-
na inicial do Portal, o cida-
dão pode assinar a opção 
sobre os deputados e, as-
sim, receber mensalmente 
informações relativas à atu-
ação, no mês anterior, de 
um ou mais parlamentares.

Participantes do Parlamento Jovem fizeram oficina que usa o jazz para discutir democracia

Sarah Torres
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Plenário aprova projetos de lei com
impacto positivo na área de educação

Nas votações em Plenário 
realizadas no primeiro se-
mestre deste ano, ganharam 
destaque as matérias que 
tratam da educação. Uma das 
mais importantes foi o Proje-
to de Lei (PL) 4.092/17, de 
autoria do governador Fer-
nando Pimentel, que instituiu 
o Programa de Assistência 
Estudantil na Uemg e na Uni-
montes e atualizou o sistema 
de reserva de vagas nessas 
universidades. Ele já foi san-
cionado e transformado na 
Lei 22.570, de 2017.

O Plenário também apro-
vou a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/17, do 
deputado Rogério Correia (PT) 
e outros, que assegura o paga-
mento do Adicional de Valoriza-
ção da Educação Básica (Adveb) 
aos servidores da categoria.

O adicional é de 5%, a 
serem acrescidos à remune-
ração a cada cinco anos de 
efetivo exercício, contados 
a partir de 1º de janeiro de 
2012. A Emenda à Constitui-
ção 95 já foi promulgada pela 
Mesa da Assembleia.

Outra proposição apro-
vada foi o PL 3.874/16, do 
deputado André Quintão (PT) 
e outros, que estabelece me-
didas protetivas e procedi-
mentos para os casos de vio-
lência contra os servidores da 
educação. O projeto aguarda 
sanção do governador.
Outras matérias – Os depu-
tados também aprovaram, 
em Plenário, matérias sobre 
assuntos diversos. No que diz 
respeito à situação financeira 
do Estado, foram aprovados o 
PL 4.135/17, que cria os fun-
dos estaduais de incentivo e 
de financiamento de investi-
mento, e o PL 3.397/16, que 
melhora as condições para 
que o contribuinte quite dívi-
das relacionadas a impostos. 
Ambos são do governador.  O 
primeiro aguarda sanção, e o 

segundo foi transformado na 
Lei 22.549, de 2017.

O PL 2.805/15, do governa-
dor, que aguarda sanção, insti-
tui o Plano Estadual de Cultura, 
resultado de um processo de 
ampla participação da socieda-
de, com apoio da ALMG. 

Outros três projetos têm 
como tema a assistência so-
cial. Dois são de autoria do 
governador: o PL 4.151/17, 
que cria o Programa de Apri-
moramento da Rede do Sis-
tema Único de Assistência 

Social (Suas); e o PL 4.154/17, 
que institui o Serviço Social 
Autônomo (SSA) Servas. O PL 
926/15, do deputado André 
Quintão, dispõe sobre as par-
cerias entre a administração 
pública e as organizações da 
sociedade civil de assistência 
social. Todos aguardam sanção.

Em todo o semestre, o 
Plenário aprovou 40 propo-
sições em redação final. Ou-
tras 19 foram aprovadas em 
1º turno e aguardam vota-
ção definitiva.

Projeto aprovado em Plenário cria programa de assistência estudantil

Ricardo Barbosa

COMISSÕES

Comissão fará nova visita a secretaria

A isenção de impostos na aqui-
sição de veículos motiva reali-
zação de nova visita da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência à Se-

cretaria de Estado de Fazenda 
(SEF). Requerimento com essa 
finalidade, do deputado Duar-
te Bechir (PSD), foi aprovado 
ontem pela comissão.

Essa será a segunda visita 
à SEF com o mesmo objetivo, 
já que a realizada na quarta-
-feira (12) deixou os partici-
pantes insatisfeitos. Na oca-
sião, eles trataram do Decreto 
47.180, de 2017, que altera 
o regulamento do ICMS, e da 
Resolução SEF 5.010/2017, 
que disciplina a isenção do 
ICMS na aquisição de veículos 
por pessoas com deficiência.

De acordo com o depu-
tado Duarte Bechir, a saída 
poderá ser conseguida “por 
meio do diálogo ou por revo-
gação do decreto”, já que este 
estaria criando dificuldades 
na compra de veículos por 
pessoas com deficiência, se-
gundo ele. “Em vez de punir 
as pessoas que supostamen-

te cometeram fraudes para 
comprar carro mais barato, 
o decreto veio para punir to-
dos”, afirmou o parlamentar.

Duarte Bechir fez referên-
cia ao secretário de Fazenda, 
José Afonso Bicalho, que teria 
justificado a edição do decreto, 
em abril deste ano, pela neces-
sidade de coibir fraudes. Mani-
festaram-se contrariamente à 
nova regulamentação do ICMS 
sobre veículos os deputados 
estaduais Doutor Jean Freire 
(PT) e Nozinho (PDT) e o depu-
tado federal Adelmo Carneiro 
Leão (PT-MG), que participou 
da reunião de ontem. 

Pessoas com deficiência 
presentes à reunião também 
relataram dificuldades na 
aquisição de carros novos. 

 Sarah Torres

 Deputados criticaram decreto sobre compra de veículos
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 0h Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise Matos
 1h Panorama – A realidade do crack
 1h30 Parlamento Brasil
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (23/5) – Debate a 

retomada das atividades da Samarco Mineração
 4h15 Palestra – Ativismo político, com Helcimara Telles
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Via Justiça – Regime de bens no casamento 
 7h Zás – Cantor e compositor Junot 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político – Bruno Carazza 
 8h30 Panorama – Preparação para a aposentadoria 
 9h Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos 

(28/6) – Debater a diversidade e a tolerância tendo em vista o Dia 
Internacional de Combate à LGBTfobia, fixado no dia 17 de maio

 12h Memória e Poder – Físico Ramayana Gazzinelli

 13h Mundo Político – Bruno Carazza 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 13h45 Comissão de Participação Popular (30/5) – Direitos das 

mulheres e seus bebês em situação de vulnerabilidade social 
	18h05	 #Confirma
 18h35 Compactos de comissões 
 19h Segunda Musical – Octavio Deluchi, Gustavo Machado e Thiago André
 19h30 Panorama – Preparação para a aposentadoria 
 20h Comissão Especial de Indicação para o Cargo de Diretor-Geral do 

DEER/MG (inédito) (7/6) – Arguição pública de Djaniro da Silva
 21h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
 22h Geração – Movimento estudantil
22h30 Mundo Político – Jânio Bragança 
 23h Pensando em Minas – Relendo os clássicos em época de crise, 

com Sérgio da Mata  
• programação sujeita a alterações 

Das 8 às 18 horas
• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 

de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa 
e Raissa Andrade

Das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – cessão de espaço

Comissão de Segurança pede ampliação 
do efetivo policial na Zona da Mata

Os deputados da Comissão 
de Segurança Pública apro-
varam ontem pedidos de 
providências ao governo do 
Estado, motivados por visita 
realizada à cidade de Santa 
Margarida (Zona da Mata), 
na segunda-feira (17). As so-
licitações foram aprovadas 

na forma de requerimentos 
de autoria dos deputados 
Sargento Rodrigues (PDT), 
que preside a comissão, João 
Leite e Antonio Carlos Aran-
tes, ambos do PSDB.

O deputado Sargento 
Rodrigues falou sobre as vi-
sitas que a comissão fez aos 

parentes do cabo Marcos 
Marques da Silva e do vigi-
lante Leonardo José Men-
des, mortos em tentativa 
de assalto às agências do 
Banco do Brasil e do Sicoob, 
naquele município, ocorri-
da no dia último dia 10. Os 
parlamentares também vi-
sitaram o destacamento da 
Polícia Militar na cidade. 

De acordo com Sargen-
to Rodrigures, atualmente 
o efetivo policial em Santa 
Margarida é de apenas dois 
policiais por turno. “Não há 
como enfrentar as quadri-
lhas que vêm atuando na 
região com um número tão 
reduzido de servidores. O 
governo precisa priorizar su-
as políticas públicas, e a se-
gurança é uma demanda ur-
gente”, afirmou o deputado.

Por isso, entre os pedi-
dos encaminhados pela Co-

missão de Segurança Pública 
ao Poder Executivo, estão 
a ampliação do efetivo da 
região, assim como a com-
pra de viaturas, munição 
e outros equipamentos de 
trabalho das Polícias Militar 
e Civil. A comissão também 
solicita a troca de coletes à 
prova de balas vencidos.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) e a deputada Ce-
lise Laviola (PMDB) fizeram 
coro às palavras do presiden-
te da comissão, prestaram 
condolências às famílias das 
vítimas e também cobraram 
providências para que a po-
pulação da Zona da Mata se-
ja mais bem atendida.

Ao final, o deputado Sar-
gento Rodrigues disse, ain-
da, que pretende aprovar re-
querimento para realização 
de audiência pública sobre o 
tema, no mês de agosto.

Clarissa Barçante

 Deputados se solidarizaram com parentes de vítimas de assalto


