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Audiências abordam tarifa de esgoto,
situação da Apae e política carcerária

Vale do Aço defende acerto de contas

missão de Segurança Pública 
faz audiência sobre a política 
carcerária de Minas Gerais. 
Serão discutidas, especial-
mente, as demandas dos 
agentes prisionais e socioe-
ducativos referentes à escala 
de trabalho, à realização de 
concurso público e à situação 
de funcionários temporários.

ência discute a situação da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Belo Horizonte. Segundo a 
comissão, a entidade não 
tem recebido repasses do go-
verno do Estado referentes a 
dois convênios.

Amanhã (10), às 9h30, no 
Auditório José Alencar, a Co-

presa estaria cobrando pelo 
serviço sem prestá-lo a toda 
a população. A audiência está 
marcada para as 10 horas, na 
Câmara Municipal de Carmo 
do Rio Claro.

Também hoje, às 14h30, 
no Auditório do andar SE, a 
Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Defici-

As comissões da Assembleia 
Legislativa realizam três au-
diências públicas nesta sema-
na. Hoje (9), a Comissão de 
Minas e Energia debate, em 
Carmo do Rio Claro (Sul de 
Minas), a tarifa de esgoto da 
Copasa no município. Na reu-
nião, os deputados vão dis-
cutir denúncias de que a em-

Willian Dias

Segundo cálculo da Comissão Extraordinária, municípios do Vale do Aço têm R$ 1,8 bilhão a receber 

estados atingidos pela medi-
da deveriam ser ressarcidos 
com a transferência de recur-
sos por parte da União, mas 
só receberam parte desses 
valores.

Segundo estimativa do 
Poder Executivo mineiro, o 
Estado tem um passivo de 
R$ 135 bilhões gerados nos 
20 anos de vigência da lei. 
Como deve à União R$ 87,2 
bilhões, sairia da condição de 
devedor para credor. Os mu-
nicípios também teriam uma 
parcela de R$ 34 bilhões do 
total não repassado pelo go-
verno federal.

garia os estados a entregar as 
nossas riquezas, a congelar 
salários dos servidores e a 
aumentar a alíquota da Previ-
dência. Minas não aceita essa 
proposta”, declarou.

Ele citou também que 
Minas paga R$ 400 milhões 
por mês de encargos da dívi-
da, o que corresponde a 25% 
da receita do Estado. 

A Lei Kandir (Lei Comple-
mentar Federal 87, de 1996) 
desonerou do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) exportações 
de commodities como o mi-
nério de ferro e o café. Os 

gresso Nacional, conforme 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Os legislativos 
municipais também vão apro-
var requerimentos no mesmo 
sentido. Outra demanda foi 
pelo fim da desoneração, o 
que traria alívio imediato pa-
ra as contas públicas.

Celinho do Sinttrocel des-
tacou a necessidade de pres-
são sobre a Câmara para que 
os deputados façam a regula-
mentação do ressarcimento 
das perdas provocadas pela 
Lei Kandir. “A União não reco-
nhece a dívida e quer impor 
uma renegociação que obri-

Os 28 municípios que inte-
gram a Região e o Colar Me-
tropolitano do Vale do Aço 
têm a receber mais de R$ 1,8 
bilhão de repasses da União, 
referentes às perdas provoca-
das pela Lei Kandir. O valor foi 
informado pelo deputado Ce-
linho do Sinttrocel  (PCdoB), 
em reunião da Comissão 
Extraordinária de Acerto de  
Contas entre Minas e a União, 
realizada na sexta-feira (6), 
em Coronel Fabriciano, a re-
querimento do parlamentar 
e também do deputado Ro-
gério Correia (PT).

Representantes de dife-
rentes cidades da região par-
ticiparam do encontro e co-
nheceram, também, o valor a 
ser recebido por cada prefei-
tura. “Fabriciano teria R$ 60  
milhões, Ipatinga, R$ 900 mi-
lhões, Ipaba, R$ 9 milhões”, 
exemplificou o vereador de 
Coronel Fabriciano Marcos 
da Luz, frisando que esse 
recurso daria capacidade de 
gestão às prefeituras, que es-
tão com dificuldade, até mes-
mo, para pagar os salários 
dos servidores.

As lideranças se compro-
meteram a assinar uma carta, 
a ser enviada à Câmara dos 
Deputados, exigindo a apro-
vação dos critérios de res-
sarcimento das perdas, que 
serão estipulados pelo Con-
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Participantes de audiência repudiam 
projeto que libera caça de animais

Maneira de controlar população é criticada
A possibilidade de ma-

nejo in situ (em vida livre) de 
espécies silvestres para caça 
também foi duramente cri-
ticada. Única exceção entre 
os participantes da reunião, 
o professor Romulo Ribon, 
da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), defendeu a 
prática, mas admitiu que a 
proposta precisa de ajustes. 
O ornitólogo acredita que a 
caça controlada pode injetar 
mais recursos para pesquisa 
e fiscalização.

que não têm proteção contra 
doenças como a leptospirose.

Na opinião da presiden-
te da Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente (Amda), 
Maria Dalce Ricas, o projeto 
tem por objetivo beneficiar 
os setores do agronegócio e 
da indústria de armas. “É um 
retrocesso violento a uma cul-
tura que já considerávamos 
ultrapassada. Nossas flores-
tas estão vazias. Vamos caçar 
o que restou dos nossos ani-
mais silvestres?”, perguntou.

bara, que embrutece as pes-
soas”, considerou.

Os participantes da audi-
ência também se indignaram 
com a possibilidade que o 
projeto traz de se utilizarem 
cães de caça em unidades de 
conservação. De acordo com o 
diretor de Fiscalização dos Re-
cursos Faunísticos e Pesquei-
ros da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Marcelo 
Amarante, isso pode conta-
minar os animais selvagens, 

Uma das justificativas do au-
tor do projeto é de que a caça 
poderia controlar superpo-
pulações de animais exóticos, 
como o javali, que estariam 
prejudicando o equilíbrio dos 
ecossistemas e provocando 
devastações.

Segundo a militante Adria-
na Araújo, quando se quer 
controlar o crescimento po-
pulacional, deve-se focar em 
técnicas de esterilização de 
fêmeas. “A caça não controla a 
população. É uma técnica bár-

Guilherme Dardanhan

Proposta em tramitação no Congresso Nacional foi classificada por debatedores como inaceitável

versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), advertiu para 
o risco de abates descontro-
lados, que podem compro-
meter outras espécies.

Um dos animais que co-
mumente rondam fazendas 
são as onças, que estão em 
risco de extinção, como lem-
brou a integrante do Movi-
mento Mineiro pelos Direitos 
Animais, Adriana Araújo. O 
desparecimento do felino, 
que ocupa o topo da cadeia 
alimentar, pode trazer incal-
culável desequilíbrio ao meio 
ambiente e à existência de 
outras espécies.

têm condições de receber 
tantos animais. Os projetos 
de pesquisas são focados 
apenas em espécies em ex-
tinção. Como podemos eu-
tanasiar 10 mil seres vivos? 
Qual profissional conseguiria 
trabalhar num ambiente des-
ses?”, questionou.

A possibilidade de exter-
mínio de animais também in-
dignou os outros participan-
tes. O projeto de lei permite 
que agricultores eliminem 
espécies que considerem 
prejudiciais às suas ativida-
des. Adriano Pereira Paglia, 
professor de ecologia da Uni-

(IEF), Alice Ribeiro de Sá Lo-
pes atentou para a proibi-
ção sugerida pelo projeto de 
reintrodução à natureza dos 
animais capturados pelos ór-
gãos de fiscalização. Segundo 
ela, a matéria propõe o envio 
desses animais para criação 
em cativeiro, uso em projetos 
de pesquisas e atividades de 
manejo ou para a eutanásia.

Alice Ribeiro afirmou que 
só em Minas Gerais o centro 
de triagem recebe mensal-
mente 10 mil animais que, 
em sua maioria, são devolvi-
dos ao habitat, após a recu-
peração. “Os criadores não 

O Projeto de Lei Federal 
6.268/16, do deputado Valdir 
Colatto (PMDB-SC), que dis-
põe sobre a política nacional 
de fauna, permitindo a caça 
de animais silvestres, foi re-
chaçado, na noite de quinta- 
-feira (5), em audiência pública 
da Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais. “É 
inconcebível apoiar essa pro-
posta”, afirmou o presidente 
da comissão, deputado No-
raldino Júnior (PSC), que está 
coletando assinaturas para 
encaminhar aos deputados 
federais mineiros uma moção 
de repúdio e um pedido de 
posicionamento contrário.

Os participantes da au-
diência condenaram pontos 
considerados inconstitucionais 
e inaceitáveis no projeto. 
Um deles é a possibilidade 
de abate e eutanásia de ani-
mais avaliados como nocivos 
ou em descontrole popula-
cional. Noraldino Júnior lem-
brou que o termo “eutanásia” 
significa “abreviar a vida de 
um ser em estado terminal 
ou com doença incurável”. 
“Isso é assassinar, massacrar, 
exterminar. 99% dos animais 
não estão em fase terminal 
de vida, estão sendo assassi-
nados”, declarou.

Coordenadora do Cen-
tro de Triagem da Diretoria 
de Proteção à Fauna do Ins-
tituto Estadual de Florestas 

COMISSÕES
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Implantação efetiva do Parque de Ouro 
Branco depende de regularização fundiária

Deputados propõem ações preventivas
José de Lourdes defendeu o 
endurecimento das penas em 
caso de incêndio criminoso. 
Requerimentos – Na reunião, 
foram anunciados requeri-
mentos a serem apresenta-
dos como pedidos de infor-
mações às empresas Gerdau, 
Vale, CSN e Ferrous sobre 
protocolos de intenções em 
andamento no IEF que tra-
tam da regularização fundiá-
ria de áreas do parque.

lação para a área impeça que 
episódios assim se repitam.

O capitão Ronaldo Rosa 
de Lima, do Corpo de Bom-
beiros Militar, lembrou que 
um incêndio florestal de 
grandes proporções, além de 
prejudicar o meio ambiente, 
traz riscos de acidentes, por 
afetar a visibilidade nas es-
tradas, e problemas de saúde 
para a população.

O promotor de Justiça 

banalização de incêndios flo-
restais e defendeu a adoção 
de estratégias capazes de evi-
tar que episódios ocorridos 
numa temporada de estia-
gem se repitam na seguinte. 

O vice-presidente da co-
missão, deputado Thiago Co-
ta (PMDB), destacou o traba-
lho dos bombeiros e voluntá-
rios que atuaram no combate 
ao incêndio e disse esperar 
que um novo marco de regu-

O presidente da comissão, 
deputado Glaycon Franco 
(PV), que solicitou a audiên-
cia, se referiu ao incêndio 
como tragédia e disse estar 
preocupado com a magnitu-
de dos impactos para o par-
que. Ele destacou que o par-
que abriga a Gruta Igrejinha, 
a segunda maior de mármore 
dolomítico do Brasil. 

Já o deputado Coronel 
Piccinini (PSB) alertou para a 

Ricardo Barbosa

Comissão de Meio Ambiente foi a Ouro Branco para tratar da situação do parque estadual

mencionou que essa modali-
dade deve gerar recursos, em 
curto prazo, da ordem de R$ 2  
milhões, oriundos da Vale, e 
que esses recursos serão in-
vestidos em várias ações, tais 
como um projeto de melhoria 
da estrada de acesso, a im-
plantação de trilhas e de sina-
lização, a aquisição de sistema 
de video monitoramento e a 
construção de portaria e sede. 

O especialista em Sus-
tentabilidade Diogo Saraiva, 
da Gerdau, informou que a 
empresa está inserida num 
processo de compensação da 
ordem de R$ 15 milhões pa-
ra investimento na gestão de 
unidades de conservação.

isso, o local é ameaçado pelo 
turismo desordenado.

Apesar dessa situação, ela 
considerou como pontos fortes 
o fato de o parque já possuir 
conselho consultivo formado 
e atuante e plano de manejo 
aprovado, como manda a legis-
lação, além de acesso facilitado 
e localização estratégica.

A gerente do IEF também 
destacou que o financiamento 
de unidades de conservação 
demanda um fluxo financeiro 
estável, o que não está ocor-
rendo quanto ao orçamento 
do Estado. No que diz respei-
to à compensação ambiental 
por parte de empresas, outra 
forma de financiamento, ela 

uma solução efetiva. 
O parque foi criado pe-

lo Decreto 45.180, de 2009, 
numa área de 7.520 hectares 
(89% em Ouro Branco e 11% 
em Ouro Preto) para prote-
ção de uma rica cobertura 
vegetal, que inclui campos 
rupestres e matas de galeria, 
os quais ocupam margens de 
cursos-d’água. Outro objeti-
vo da delimitação da área é 
promover o ecoturismo na 
região e incentivar pesquisas.
Processos – Segundo informa-
ções da gerente do IEF, exis-
tem processos antigos envol-
vendo a regularização fundiá-
ria de áreas do parque, mas a 
tramitação é lenta. Enquanto 

A regularização fundiária é 
um dos principais desafios 
para a efetiva implantação 
do Parque Estadual da Serra 
do Ouro Branco, na Região 
Central do Estado, juntamen-
te com investimentos em in-
fraestrutura, equipamentos, 
pessoal e fiscalização. Esse 
foi o cenário descrito em au-
diência pública realizada na 
sexta-feira (6), no município 
de Ouro Branco, pela Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável.

Criado por decreto há oito 
anos, o parque foi atingido, en-
tre os dias 7 e 11 de setembro, 
por um incêndio de grandes 
proporções, o que levou a co-
missão à cidade para discutir a 
situação da área de proteção. 
O fogo atingiu 24% da área to-
tal, uma área equivalente a 1,8 
mil campos de futebol.

“O Estado ainda não tem 
o domínio do terreno onde 
está o parque, que pertence 
em mais de 80% a grandes 
empresas”, disse Letícia Dor-
nelas Moraes, gerente do Ins-
tituto Estadual de Florestas 
(IEF) na unidade. O prefeito 
de Ouro Branco, Hélio Cam-
pos, acrescentou que uma 
parte menor do local per-
tence a vários pequenos pro-
prietários, estando a maior 
porção na mão de empresas 
como Gerdau, CSN e Vale. 
Nesse sentido, pediu que to-
dos os envolvidos na implan-
tação do parque cheguem a 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantor Bilora 
 0h30 Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas 

e a União (26/6) – A importância dos movimentos sociais nas 
discussões sobre o Acerto de Contas entre Minas e a União 

 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 
qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Exposição QueerMuseu e cura gay  
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direitos dos animais 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h15 Comissão de Direitos Humanos (16/8) – Debater as violações 

de direitos humanos das mulheres atingidas por barragens 
 13h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)

	14h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	
(ao vivo) – Debater a situação da Apae de Belo Horizonte e a 
necessidade de regularização no repasse de recursos referente 
aos convênios Casa Lar e Equipar, firmados com o governo do 
Estado por meio da Sedese

 18h Sala de Imprensa – Exposição QueerMuseu e cura gay
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Documentário Diálogos Possíveis Segunda Temporada – 

Gênero e orientação sexual
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 25 anos de 

criação do Partido Popular Socialista (PPS)
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Falta de água em Minas

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (9/10)

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Carmo do Rio Claro) – debater, com a 

presença de convidados, a cobrança da tarifa de esgoto pela Copasa no 
município. Requerimento: deputado João Vítor Xavier

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório 

SE) – debater, com a presença de convidados, a situação da Apae de Belo 
Horizonte e a necessidade de regularizar o repasse de recursos referente 
aos convênios Casa Lar e Equipar. Requerimento: deputado Duarte Bechir

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Everton Maia (violão) / 2ª parte: 

duo com Ana Thereza Naback (flauta) e Everton Maia (violão) / encerra-
mento: Gabriela Vieira (piano).

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao PPS. Requerimento: depu-
tado Antônio Jorge

Terça-feira (10/10)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-
mara Municipal de Ouro Fino

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório José Alencar) – debater, com 

a presença de convidados, a política carcerária do Estado. Requerimen-
to: deputado Sargento Rodrigues

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

13h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida 

da ALMG
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (11/10)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida 

da ALMG
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

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

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Outubro Rosa
Câncer de mama. Prevenir está em suas mãos.  

O câncer de mama tem 90% de chance 
de cura se diagnosticado precocemente.
Faça sempre o autoexame das mamas e axilas.  
Caso encontre alterações suspeitas,  
procure ajuda médica.


