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investimentos”, reforçou o 
secretário adjunto de Cultura 
de Minas, João Miguel.

No âmbito nacional, a 
Política de Cultura Viva foi 
implantada em 2014 para 
ampliar o acesso da popula-
ção ao setor.

No terceiro painel, que 
tratou do financiamento ao 
setor, o consultor da Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) José de 
Oliveira Júnior defendeu a 
descentralização de recursos.

tratou da Política de Cultura 
Viva, o secretário de Cultura 
de Belo Horizonte, Juca Fer-
reira, ressaltou que um siste-
ma cultural só faz sentido se 
promover esse setor de for-
ma democrática. “Com essa 
política, o Estado reconheceu 
que há comunidades excluí-
das”, comentou.

“O Estado reconhece que 
há uma grande dificuldade, 
até pela burocracia de seus 
editais e manifestações, que 
impede que algumas mani-
festações culturais recebam 

Magdalena Rodrigues, também 
defendeu o PL 4.450/17 e lem-
brou que, desde 2013, o Plano 
Estadual de Cultura, que inte-
grará o Sistema Estadual, vem 
sendo pensado e amadurecido. 

O chefe da Representa-
ção do Ministério da Cultu-
ra em Minas Gerais, Aníbal 
Henrique Macedo, enfati-
zou que, para que o sistema 
funcione, é preciso que haja 
uma rede de informação efi-
ciente entre os gestores mu-
nicipais, estaduais e federais. 

À tarde, em painel que 

Após a abertura, foram realiza-
dos três painéis no debate pú-
blico sobre o Sistema Estadual 
de Cultura. No primeiro painel, 
Sistema Estadual de Cultura – 
Desafios Institucionais e Partici-
pação Social, o diretor da Fun-
dação João Pinheiro, Bernardo 
Novais da Mata Machado, disse 
que o PL 4.450/17 é mais um 
passo para que o Estado faça 
sua adesão ao Sistema Nacional 
de Cultura. 

A atriz e presidente do Sin-
dicato dos Artistas e Técnicos 
em Espetáculos de Diversões, 

Debatedores defendem aprovação de projeto

nos últimos dois anos e que 
novas diretrizes, como a da 
criação do sistema de editais 
das estatais, vão democrati-
zar o acesso aos recursos. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) destacou que, em 
Minas Gerais, o investimento 
na cultura é uma exigência, 
diante da diversidade cultural 
do Estado e de seu patrimô-
nio histórico. 

ção e distribuição de recursos 
mais democráticas. “Temos 
que fortalecer o Fundo Esta-
dual de Cultura para promo-
ver uma melhor distribuição 
dos recursos para o setor”, 
salientou o deputado Bosco 
(PTdoB). 

O líder do Governo na 
ALMG, deputado Durval Ân-
gelo (PT), defendeu que a cul-
tura em Minas vem mudando 

em projetos na Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te. “Apenas 20 contribuintes 
participaram desta captação. 
Isso dificulta o fomento da 
cultura em todo o Estado. 
Nossa ideia é inverter essa 
lógica”, disse.

Os parlamentares que 
participaram da mesa de 
abertura também destaca-
ram a necessidade de capta-

O secretário de Estado de Cul-
tura, Ângelo Oswaldo, afirmou 
ontem, na ALMG, que o gover-
no de Minas pretende demo-
cratizar o financiamento e o 
acesso aos projetos culturais. 
Ele participou da abertura do 
Debate Público Organização 
do Sistema Estadual de Cultu-
ra. O evento foi realizado pela 
Comissão de Cultura, a reque-
rimento de seu presidente, 
deputado Bosco (PTdoB), e 
dos deputados Carlos Pimenta 
(PDT) e Elismar Prado (PDT).

Segundo Ângelo Oswal-
do, o governador Fernando 
Pimentel, autor do Projeto de 
Lei (PL) 4.450/17, que institui 
o Sistema Estadual de Cultura, 
o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de 
Cultura Viva, deu a orientação 
para que a legislação avance e 
supere a defasagem do Estado 
em relação às leis culturais vi-
gentes no restante do País.

O secretário acrescentou 
que, nos últimos anos, cer-
ca de R$ 800 milhões foram 
disponibilizados para a cul-
tura em Minas. Desse total, 
80% teriam sido utilizados 

Guilherme Bergamini

Comissão de Cultura debateu projeto do governo que trata do financiamento e do acesso ao setor

Sistema Estadual de Cultura tem como
objetivo democratizar acesso a recursos
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Participantes de audiência denunciam
cobrança indevida nas contas de luz

Comissão discutiu cobrança de ICMS nas faturas de energia

Willian Dias

Reclamações contra Cemig levaram comissão a São José da Lapa

Luiz Santana

Quedas de energia motivam divergências

O deputado Sargento 
Rodrigues acrescentou que a 
Súmula 392 do STJ veio sanar 
o entendimento quanto à co-
brança de tributos na conta 
de luz.

No entendimento do de-
putado Felipe Attiê, a juris-
prudência vai no sentido de 
não incidência do ICMS sobre 
tarifas de uso do sistema elé-
trico. “O fato gerador do tri-
buto é a saída de mercadoria, 
o momento em que a energia 
elétrica é efetivamente con-
sumida pelo contribuinte”, 
argumentou.

O vice-presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte, Marco 
Antônio Gaspar, afirmou que 
a entidade já discute entrar 
com uma ação coletiva na 
Justiça contra a cobrança. 

O assessor jurídico do 
Procon Assembleia, Pedro 
Conde Baêta, disse que não é 
da alçada do órgão esse tipo 
de demanda. Nesses casos, o 
Procon indica a via jurídica.

impediram de comparecer 
à audiência. O diretor-presi-
dente da Cemig, Bernardo Sa-
lomão de Alvarenga, diz que a 
empresa é mera agente arre-
cadadora do tributo, cabendo 
a ela cumprir a legislação.

“Acho uma falta de res-
peito com todos os convi-
dados, que vieram de longe 
para esta audiência. Estamos 
a 300 metros da Cemig, e ela 
não manda nem um supe-
rintendente para prestar as 
informações”, reclamou Sar-
gento Rodrigues.

O coordenador do Procon 
Estadual, Amauri da Matta, 
destacou que há diversas de-
cisões do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) reconhecen-
do que o fato gerador para o 
ICMS é o consumo de ener-
gia. “As etapas da transmis-
são e geração são considera-
das atividades-meio e, sendo 
assim, o ICMS não deve inci-
dir sobre elas e muito menos 
sobre as tarifas que incidem 
sobre as mesmas”, declarou.

debater suposta cobrança 
indevida do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incide no 
valor das contas de energia 
elétrica.

Os titulares da SEF e da 
Cemig enviaram ofícios à co-
missão justificando a ausên-
cia. O secretário de Fazenda 
afirmou que compromissos 
assumidos anteriormente o 

A ausência de representan-
tes da Secretaria de Estado 
de Fazenda (SEF) e da Cemig 
foi criticada por participantes 
de audiência pública da Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte rea-
lizada ontem. Solicitada pelos 
deputados Felipe Attiê (PTB), 
presidente da comissão, e 
Sargento Rodrigues (PDT), a 
reunião teve como objetivo 

“Reconhecemos o trabalho 
da Cemig, mas devemos cobrar 
para que não haja problema de 
eletricidade em nenhum ponto 
da cidade”, afirmou o deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), que 
requereu a visita e representou 
a Comissão de Minas e Energia, 
presidida por ele. 

problemas. “Tivemos apenas 
um ou dois casos recentes no 
distrito de Inácia de Carvalho 
e penso que agora a tendên-
cia é de chegarmos a zero. O 
empenho demonstrado pela  
Cemig me faz crer que em 
breve teremos a solução 
completa dos casos”, disse.

rápidas”, declarou o técnico.
Morador do bairro Dom 

Pedro I, José Alves de Souza 
discordou de que o proble-
ma esteja resolvido, relatan-
do diversos apagões desde 
julho. “Padarias e açougues 
perdem material e reclamam 
com as lideranças de bairro, 
como eu”, afirmou.

Moradores do distrito de 
Inácia de Carvalho também 
apresentaram reclamações. 
“Em qualquer tempestade, 
ficamos sem água, luz e tele-
fone, e são horas esperando 
uma resposta da Cemig”, re-
latou Gisele Alves. Dirceu Ve-
nâncio reconheceu que ainda 
não há uma conclusão sobre 
qual seria o problema dessa 
área específica.

O prefeito de São José 
da Lapa, Diego Álvaro dos 
Santos Silva, minimizou os 

Um problema no religador 
automático no bairro Dom 
Pedro I, em São José da Lapa, 
foi a principal causa de ins-
tabilidade no fornecimento 
de energia a esse município 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, segundo a 
Cemig. O assunto foi debati-
do pela Comissão de Minas e 
Energia, em reunião realizada 
ontem na cidade.

De acordo com o técni-
co da Cemig Dirceu Venâncio 
Santos Júnior, o problema foi 
detectado após investigação 
na rede local. O religador é 
o responsável por restaurar 
a energia após quedas even-
tuais, e seu funcionamento 
incorreto causou prejuízos 
aos moradores. “Estamos mo-
nitorando e desde julho não 
tivemos mais problemas de 
interrupção, apenas quedas 
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Governo do Estado aponta incertezas na 
proposta de privatização da CeasaMinas

Parlamentares discordam da medida
e “em condições precárias”, 
conforme denunciou a depu-
tada Ione Pinheiro, que criti-
cou “a gestão ineficiente”.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores de Hortifru-
tigranjeiros das Ceasas do Esta-
do (Apsemg), Ladislau Jerônimo 
de Melo, também criticou a di-
retoria, que, segundo ele, “não 
tem compromisso com o pro-
dutor e deixa tudo sucateado”.

O diretor administrativo 
da Acceasa, Márcio Antonio 
Ferreora, reforçou que a es-
tatal é modelo para o País, 
mas também criticou a atual 
gestão, que, segundo ele, se 
baseia em critérios políticos. 
Por isso, na sua opinião, a pri-
vatização pode ser uma opor-
tunidade de mudança, desde 
que com regras definidas.

Como vamos sustentar nos-
sas famílias?”, questionou.

Na opinião do represen-
tante da Federação dos Traba-
lhadores da Agricultura (Feta-
emg), Wallace Ventura, há pos-
sibilidade real de ocorrer perda 
de direitos com a privatização.

Rogério Avelar, conselhei-
ro da Associação Comercial 
da Ceasa (Acceasa), afirmou 
que a estatal é modelo para o 
Brasil. “Não dá para privatizar 
goela abaixo. Tem que preva-
lecer o diálogo, os funcioná-
rios concursados têm que ser 
ouvidos”, reivindicou.

Alguns participantes da 
reunião criticaram o trabalho 
desenvolvido pela atual admi-
nistração da Ceasa. Uma das 
principais críticas diz respei-
to ao MLP, que estaria sujo 

caminho seria a administra-
ção por uma cooperativa de 
produtores. 

O secretário adjunto de 
Estado de Agricultura, Ama-
rildo Kalil, lembrou que o 
processo de federalização da 
Ceasa ocorreu no governo 
Itamar Franco (1999-2003), 
mas até hoje não se comple-
tou. Segundo ele, o governo 
do Estado não foi consultado 
sobre a forma como será feita 
a privatização.
Perda de direitos – Maria 
Aparecida Martins de Carva-
lho, representante dos em-
pregados, disse que a Ceasa 
congrega mais de 2 mil pro-
dutores, sendo 70% de agri-
cultores familiares. “O que 
será de nós, produtores e fun-
cionários? Para onde vamos? 

O deputado Antonio Carlos 
Arantes afirmou ser favorável 
à privatização de segmentos 
da economia como rodovias e 
aeroportos, mas condenou a 
inclusão da Ceasa e da Casemg.

Segundo a deputada Ione 
Pinheiro (DEM), os parlamen-
tares estão à disposição, como 
mediadores, para ouvir as de-
mandas dos produtores, fun-
cionários e lojistas e buscar 
uma saída satisfatória. “Não 
podemos querer uma privati-
zação sem conhecer as regras”, 
declarou. Ela criticou a ausência 
do presidente da Ceasa, que foi 
convidado para a reunião, mas 
não compareceu.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) disse defender privati-
zações, mas ressalvou que, 
no caso da Ceasa, o melhor 

havia perspectivas de privati-
zação. Contudo, no dia 23 de 
agosto, o governo federal apre-
sentou o programa de parce-
rias de investimentos (PPI), que 
prevê 58 privatizações, que in-
cluem a CeasaMinas e a Com-
panhia de Armazéns e Silos de 
Minas Gerais (Casemg).

Mercado Livre do Produtor 
(MLP), estão sob a gestão do 
governo de Minas.

O assunto já tinha sido 
discutido pela comissão em 
outra audiência pública, em 12 
de julho, quando o presidente 
da CeasaMinas, Gustavo Fran-
ça Fonseca, garantiu que não 

nos produtores, receosos de 
sofrerem prejuízos. O parla-
mentar afirmou que vai solici-
tar uma reunião no Ministério 
da Agricultura, em Brasília, para 
esclarecer melhor a proposta.

A CeasaMinas é adminis-
trada pelo governo federal, 
mas alguns setores, como o 

O governo do Estado não pre-
tende adotar nenhuma iniciati-
va que contribua para o proces-
so de privatização das Centrais 
de Abastecimento de Minas 
Gerais (CeasaMinas), proposto 
pelo governo federal, se não 
houver total transparência de 
regras. Foi o que afirmou o se-
cretário de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
Pedro Leitão, ontem, em audi-
ência pública da Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
que discutiu o tema.

“Existem uma incerteza e 
uma insegurança muito gran-
des com relação à proposta. 
Enquanto não houver clareza 
sobre o impacto na socieda-
de, o Estado não vai dar um 
passo”, disse Leitão. A falta 
de transparência foi denun-
ciada também pela maioria 
dos participantes da reunião, 
que manifestaram preocupa-
ção com o destino de produ-
tores, lojistas e funcionários.

A audiência foi convocada 
pelo presidente da comissão, 
deputado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), a pedido de peque-

Guilherme Dardanhan

Trabalhadores da CeasaMinas, que lotaram o Auditório, temem os impactos de uma possível privatização

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometris-
mo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotó-
grafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 9 às 18 horas
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Juiz de Fora) – Encontro Regional Mata, Caparaó e 
Vertentes

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 3.988/17 (2º turno), do deputado Agostinho Patrus Filho, que 
dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado

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

discutir e votar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 665/15 (1º turno), do deputado Antonio Carlos Arantes, 
que dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções 
nas rodovias

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – discu-

tir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 774/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abra-
mo, que estabelece condições para as instituições particulares de ensino

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com 
a presença de convidados, os assédios moral e sexual nas instituições  
públicas do Estado. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições da comissão
• Comissão de Indicação de Marcelo Siqueira para o Cargo de Presidente da 

Funed (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-
posições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 1h Segunda Musical – Igor Rocha, John Miranda e Jefferson Assis
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (6/6) – Debater a 

construção de viadutos sobre a linha férrea de Betim 
 3h35 Palestra – O Parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias
 6h10 Compactos de comissões
 6h30 Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Crise dos imóveis no Brasil
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Escolas da Magistratura
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de comissões

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Crise dos imóveis no Brasil
 20h Zás – Ensaio para Senhora Azul, com Kelly Crifer
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de comissões
 21h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
1º turno (urgência)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de  
rodovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA


