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gundo o superintendente da 
entidade, Waldir Salvador, há 
pouca transparência por par-
te das mineradoras no reco-
lhimento da Cfem.

“As cidades mineradoras 
não foram sequer convidadas 
a sentar na mesa para discutir 
o assunto”, reclamou o prefei-
to de Nova Lima e presidente 
da Amig, Vitor Penido.

em sua opinião, pode inviabi-
lizar os menores produtores, 
já que mais de 60% do custo 
do minério seriam referentes a 
despesas com fretes, que até 
agora não impactam a Cfem.

Segundo a Associação 
dos Municípios Mineradores 
(Amig), no entanto, o peso do 
frete no custo da produção 
não chega a 5% do total. Se-

pontuais”, argumentou ele.
Para o diretor do Sindicato 

da Indústria Mineral do Estado 
de Minas Gerais (Sindiextra), 
Cristiano Parreiras, a adoção do 
faturamento bruto faz com que 
entrem para a base de cálculo 
da Cfem componentes que não 
estão diretamente relacionados 
à produção, como fretes e tari-
fas portuárias. Essa alteração, 

O representante do Ministério 
das Minas e Energia, Fernando 
Ramos Nóbrega, justificou o 
teor da MP 789 afirmando que 
o faturamento bruto adotado 
como base de cálculo é de mais 
fácil apuração, o que ajuda na 
fiscalização. “O segmento recla-
ma que a base foi inflada, mas 
as alíquotas praticamente fo-
ram mantidas, com alterações 

Para ministério, fiscalização será facilitada

“Será preciso sensibili-
dade para que empresários 
competentes continuem tra-
balhando e dando lucro, mas, 
ao mesmo tempo, diminuin-
do um déficit enorme que a 
atividade tem para com os 
municípios mineradores”, dis-
se o presidente da Comissão 
de Minas e Energia e autor 
do requerimento de audiên-
cia, deputado João Vítor Xa-
vier (PSDB). Ele avaliou como 
“exorbitantes” os lucros das 
mineradoras.

disputa com Minas Gerais a li-
derança nacional no segmen-
to. “Toda mudança de regras 
assusta. Vou fazer o parecer 
ouvindo todos”, declarou.

A expectativa do relator 
é que a votação do parecer 
na comissão mista ocorra até 
24 de outubro. Depois disso, 
a matéria deverá seguir para 
análise e votação nos Plená-
rios da Câmara e do Senado. 
O prazo regimental para a 
votação final da MP é 28 de 
novembro deste ano.

as alíquotas incidirão sobre 
a receita calculada.

As prefeituras defendem 
uma alíquota única, de 4%, 
sobre o faturamento bruto, 
ao passo que as minerado-
ras querem manter o fatura-
mento líquido como base de 
cálculo, alegando que a nova 
forma onera o setor.

Defensor de um equi-
líbrio entre os dois lados, o 
relator anunciou que, antes 
de concluir seu parecer, ainda 
vai ao Pará, estado que hoje 

Até 17 de outubro, o deputado 
federal Marcus Pestana (PSDB- 
-MG) vai apresentar parecer 
sobre a Medida Provisória 
(MP) 789, de 2017, que altera 
a alíquota e a base de cálculo 
da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem), o royalty 
cobrado das mineradoras. Re-
lator da medida em comissão 
mista no Congresso Nacional, 
o parlamentar foi ouvido on-
tem sobre o assunto, em audi-
ência da Comissão de Minas e 
Energia. “Estamos há 15 dias 
da apresentação do relatório 
e temos que gerar uma solu-
ção até lá. Minha intenção é 
agir com foco, transparência 
e diálogo”, disse o deputado 
federal, quanto às divergên-
cias  entre prefeitos de cida-
des mineradoras, de um lado, 
e empresas, de outro, provo-
cadas pela MP 789.

Atualmente, a Cfem cor-
responde a 2% do fatura-
mento líquido das empresas 
mineradoras. Já a MP define 
a receita bruta como base 
de cálculo para a venda, com 
alíquotas variáveis de 0,2% a 
4%, conforme o produto e, 
em alguns casos, conforme 
o mercado, a exemplo do 
minério de ferro, que de-
pende da cotação interna-
cional. No caso do consumo, 

Relator da nova Cfem busca meio-termo 
entre propostas de empresas e municípios

Ricardo Barbosa

Comissão ouviu o deputado federal Marcus Pestana, que dará parecer sobre mudança na Cfem 



2 • terça-feira – Assembleia Informa 3 de outubro de 2017

Sem novas matrículas, Escola Estadual
Pestalozzi pode encerrar as atividades

Mães sugerem oficinas pedagógicas
visita, lamentou o risco de fe-
chamento da Escola Estadual 
Pestalozzi. Para ele, é impor-
tante que o governo conheça 
a realidade das crianças, dos 
adolescentes e das famílias 
que serão prejudicados, caso 
isso ocorra.

Na opinião do parlamen-
tar, a realocação das crianças 
especiais nas escolas regula-
res significa exclusão. “Não 
dá para dispensar esses alu-
nos. O ideal é ter um atendi-
mento permanente, que seja 
feito por meio de oficinas pe-
dagógicas”, afirmou.

Duarte Bechir lembrou 
que outras instituições foram 
visitadas pela comissão e que 
o objetivo é reunir as expe-
riências adquiridas e realizar 
um fórum com o governo do 
Estado para sugerir o melhor 
caminho.

sar do tempo, essa oferta tem 
sido reduzida. Segundo ela, 
ao se formarem lá, os alunos 
são encaminhados para esco-
las regulares ou mesmo para 
casa. “Isso é um sofrimento 
para eles e seus familiares. 
Perde-se muito do que foi 
conquistado aqui”, lamentou.

Marise concorda que as 
oficinas seriam um bom ca-
minho. Porém, afirmou que 
o projeto esbarra nas dificul-
dades financeiras pelas quais 
o Estado passa. “Nosso orça-
mento quase não atende ao 
custeio. Infelizmente, o mo-
mento não é dos melhores, 
e a escola pode, sim, acabar 
com o tempo”, completou.
Realidade – O presidente 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, deputado Duarte 
Bechir (PSD), que solicitou a 

para os estudantes. “Estão 
promovendo a exclusão. É 
preciso manter as atividades e 
desenvolver oficinas, como as 
de música e dança”, sugeriu.

A assistente social da es-
cola, Rosângela Guedes, con-
corda que as oficinas são o 
melhor caminho. Ela relatou 
que aquelas que foram feitas 
no passado tiveram sucesso 
em preparar as pessoas com 
deficiência para o mercado 
de trabalho. “As empresas 
nos procuravam em razão 
deste trabalho. Essa ativida-
de desenvolve a disciplina, 
a concentração e o preparo 
para um ofício”, salientou.
Crise – A diretora da Escola 
Estadual Pestalozzi, Marise 
Albuquerque, disse que a ins-
tituição oferece turmas de en-
sino fundamental e médio em 
dois turnos, mas, com o pas-

A falta de opções para os alunos 
que se formam na Pestalozzi é 
a principal preocupação das 
mães. Algumas delas acompa-
nharam a visita e afirmaram 
que o ideal seria o Estado ofe-
recer oficinas pedagógicas, 
esportivas e artísticas para as 
crianças e os jovens com defi-
ciência.

Magda Marques relatou 
que o convênio com o Cruzeiro 
deve ser usado como exemplo 
de boa prática. Para ela, a ini-
ciativa promoveria uma verda-
deira inclusão social.

Da mesma forma, a mãe 
de aluno Aparecida Gonçalves 
destacou que a escola é vital 
para a formação das crianças. 
Ela pediu que os estabeleci-
mentos de ensino especial 
não sejam extintos, uma vez 
que a realocação para as es-
colas regulares seria ruim 

ciais e esportivas. “Temos um 
convênio com o Cruzeiro que 
vem dando muito resultado. 
O desenvolvimento das crian-
ças é fantástico”, afirmou.

dendo da severidade da sua 
deficiência, não conseguem 
se colocar no mercado de tra-
balho. Para ele, o ideal seria 
a promoção de atividades so-

especiais mantenham suas 
atividades. Ele explicou que as 
crianças e os jovens, ao se for-
marem, são obrigados a ficar 
em casa, uma vez que, depen-

A Escola Estadual Pestalozzi, 
em Belo Horizonte, pode en-
cerrar suas atividades em me-
nos de dois anos, caso o gover-
no do Estado mantenha o veto 
a novas matrículas. O alerta foi 
feito ontem pela superviso-
ra da instituição, Silma Mota, 
durante visita da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência à escola. 

A educadora disse que 
os alunos com necessidades 
especiais estão sendo realo-
cados pelo Estado em escolas 
regulares, o que tem provoca-
do problemas de adaptação e 
regressão em seu desenvol-
vimento social e pedagógico. 
“Pelos meus cálculos, como 
não estão sendo aceitas no-
vas matrículas, a escola pode 
acabar em dois anos. Somen-
te em 2017, diversas turmas 
serão extintas e o número de 
funcionários será reduzido”, 
lamentou Silma Mota.

O fisioterapeuta da esco-
la, Márcio Delano, entende 
que falta vontade política do 
governo para que as escolas 

Guilherme Bergamini

Presidente da comissão conversou com dirigentes da Escola Pestalozzi e com mães de alunos

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
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 Morei-
ra 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

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernan-
des Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno 
único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

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 

COMUNICAÇÃO

Reuniões de comissões passam a ser
transmitidas no Portal da Assembleia

Sarah Torres

Reuniões nos plenarinhos e auditórios da ALMG podem ser acompanhadas pelo YouTube

tados e dos convidados, na 
mesa de trabalhos, e da pla-
teia. Os usuários podem es-
colher por qual das câmeras 
querem assistir à reunião.

ladas nos plenarinhos e nos 
auditórios do Palácio da In-
confidência. Elas registram 
as reuniões de forma integral 
e captam imagens dos depu-

A partir de um link na pauta 
de cada reunião, será possí-
vel assistir à transmissão por 
meio do YouTube.

As câmeras estão insta-

A partir de agora, as reuniões 
de comissões da Assembleia 
Legislativa passam a ser trans-
mitidas ao vivo pelo Portal da 
Assembleia, tanto na versão 
para desktop quanto na versão 
mobile, que pode ser acessada 
via celular e tablet. Também 
estarão disponíveis as grava-
ções das reuniões. A novidade, 
no ar desde ontem, marca a 
conclusão da segunda etapa 
da ação Transmissão Interativa 
das Comissões, uma das priori-
dades da Mesa da Assembleia 
para o biênio 2017-2019 do  
Direcionamento Estratégico.

Com o novo serviço, cha-
mado de “Comissões ao Vivo 
pelo Portal”, a agenda de ati-
vidades e a página das comis-
sões no Portal da Assembleia 
vão trazer os alertas “ao vivo” 
e “transmissão prevista”, nas 
pautas das reuniões que, 
respectivamente, estiverem 
sendo transmitidas on-line 
ou que ainda o venham a ser. 

Exibição ao vivo permite mobilização
em Mídias Digitais (GCMD), 
Ana Carolina Utsch, faz uma 
análise positiva dos impac-
tos da ação. “Os vídeos esta-
rão integrados com a pauta 
e o resultado das reuniões, 
permitindo que o cidadão 
compartilhe esses conteú-
dos nas redes sociais”, diz. 

ALMG”, avalia a gerente.
Ainda segundo Luíza 

Homen, a iniciativa também 
vai ampliar a visibilidade da 
atuação dos deputados nas 
comissões, um espaço im-
portante de debate.
Redes sociais – A titular da 
Gerência de Comunicação 

Comissões, Luíza Homen. “O 
novo serviço vai propiciar 
uma aproximação maior com 
os cidadãos. É um salto que 
a instituição dá em busca 
de mais transparência e em 
sintonia com a prioridade da 
Mesa de ampliar e aprimorar 
os canais de participação da 

A transmissão ao vivo das 
reuniões de comissões, di-
retamente pelo Portal da 
Assembleia, facilita a mobi-
lização dos públicos interes-
sados em relação aos temas 
debatidos na Assembleia 
Legislativa. É o que aponta 
a gerente-geral de Apoio às 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Turmalina (Galeria de Arte)
Das 8h45 às 17h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório José Alencar) – debate pú-
blico sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescen-
te de Minas Gerais. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire 

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

Literatura e Bibliotecas (Teófilo Otoni) – Encontro Regional Mucuri, Alto, 
Médio e Baixo Jequitinhonha

9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Belo  

Horizonte) – visita à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente para  
debater as alterações no macrozoneamento de Contagem. Requeri-
mento: deputada Marília Campos e deputados Glaycon Franco, Thiago 
Cota e Dilzon Melo

• Ciclo de Debates Inovação Tecnológica Aliada ao Campo (Sala de Reuni-
ões 1 da GPI) – reunião preparatória

• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, a violação da Lei Complementar 127, de 2013, que fixa a 
carga horária de trabalho dos militares estaduais. Requerimento: depu-
tado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Infantil João Paulo 

II para averiguar suas condições de funcionamento. Requerimento:  
deputado Carlos Pimenta

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

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.161/17 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, 
que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Manhumirim.

 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório José Alencar) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 1.272/15 (1º turno), do deputado João Alberto, que altera a 
Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteúdos referen-
tes à cidadania nos currículos das escolas

• Comissão de Indicação de Girlaine Figueiró Oliveira e outros para o Con-
selho Estadual de Educação (Plenarinho I) – fazer a arguição pública dos 
indicados

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

tar parecer sobre o PL 3.592/16 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, 
que obriga a impressão do Hino Nacional Brasileiro no material didático 

• Comissão de Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – 
debater, com a presença de convidados, a conscientização sobre a pre-
venção do câncer de mama, por meio da campanha Outubro Rosa. Re-
querimento: deputado Arlen Santiago

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
19 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Congonhas) – debater, com a presença 
de convidados, supostas alterações na Barragem Casa da Pedra, da CSN. 
Requerimento: deputado Cristiano Silveira

 0h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira  
 1h Segunda Musical – Letícia Maia e Luiza Salles 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (14/6) – As condições de 

comercialização do alho e da segurança dos comerciantes que 
atuam na Ceasa

 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Crise nas universidades 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Transgênicos 
 9h Assembleia Notícia / Debate Público da Comissão de 

Participação Popular (ao vivo) – Sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente na atual conjuntura político-
-econômica

 12h30 Via Justiça – Psicopatologia criminal 

 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 – Crise nas universidades 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Transgênicos 
 20h Geração – Mesatenista Wesley Rosa 
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira 
 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

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)

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 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

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

ORDEM DO DIA (Cont.)


