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Parlamentares e outros debatedores pediram mais rapidez na apreciação dos projetos pela ALMG

produzir. Mas quem garante 
que a população poderá con-
sumir o peixe de amanhã?”, 
questionou o pescador Valdi-
vino Modesto.

O músico Flávio Renega-
do disse que quer dar voz aos 
atingidos a partir da sua arte. 
Gravado em Bento Rodrigues, 
o clipe “Sobre peixes, flores 
e você”, exibido na reunião, 
tem o objetivo de resgatar 
essa tragédia a partir da visão 
dos moradores da localidade.

tradas e identificadas. “Nosso 
trabalho foi finalizado com a 
entrega do relatório, com pe-
dido de indiciamento e prisão 
de sete envolvidos, o que infe-
lizmente não ocorreu”, disse. 
No deslizamento de rejeitos 
provocado pelo rompimento, 
morreram 19 pessoas.

A deputada Celise Lavio-
la (PMDB) lembrou que o Rio 
Doce foi duramente atingido 
pela tragédia. “Falam que em 
pouco tempo o rio vai voltar a 

Sperling Prado, disse que a 
reparação passa pelo resul-
tado de perícias. “A expecta-
tiva é de que, na Bacia do Rio 
Doce e no litoral do Espírito 
Santo, 15 assessorias técni-
cas sejam formadas para re-
presentar os atingidos e levar 
suas demandas para proces-
sos de indenização”, contou.

O delegado de Polícia Civil 
Rodrigo Bustamante ressaltou 
o trabalho desenvolvido para 
que as vítimas fossem encon-

Na reunião da Comissão de 
Direitos Humanos, também foi 
discutida a demora na repara-
ção dos danos provocados pelo 
rompimento da Barragem do 
Fundão. O deputado federal Pa-
dre João (PT-MG) fez críticas ao 
Poder Judiciário Federal, que, 
segundo ele, não teria demons-
trado vontade em contribuir 
para a correção das injustiças.

O coordenador de In-
clusão e Mobilização Sociais 
do Ministério Público, André 

Reparação de danos também está atrasada

ção de colocar os projetos em 
votação ainda neste ano. 

Para o deputado Cristiano 
Silveira, é lamentável que a 
votação das proposições não 
tenha a agilidade que deveria. 
“São matérias que enfrentam 
certa resistência”, disse. 

Na reunião, foi anuncia-
da a apresentação de reque-
rimento para que a Mesa da 
Assembleia agilize a tramita-
ção dessas matérias.

por barragens, uma vez que 
esses projetos de lei ainda 
tramitam dois anos após a 
tragédia, ocorrida em 5 de 
novembro de 2015. “Se não 
agilizarmos a aprovação, há 
risco de o relatório da comis-
são não ser efetivo”, afirmou. 
O parlamentar acrescentou 
que, em conversa com o 
presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), ouviu dele a inten-

“É impressionante que 
precisemos lutar tanto para 
ter a aprovação dessas ma-
térias”, declarou o integrante 
da Coordenação Estadual do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), Guilherme 
de Sousa Camponêz.

De acordo com o depu-
tado Rogério Correia, que 
foi relator da Comissão Ex-
traordinária, a ALMG está 
em dívida com os atingidos 

Participantes de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos cobraram ontem a 
aprovação de projetos de lei 
que tratam do licenciamento e 
da fiscalização das barragens de 
rejeitos de minério e também 
da compensação para as po-
pulações atingidas. A reunião, 
realizada a requerimento dos 
deputados Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão, 
Rogério Correia (PT), Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB) e Geraldo 
Pimenta (PCdoB), marcou os 
dois anos da chamada Tragédia 
de Mariana, quando a Barra-
gem do Fundão, da mineradora 
Samarco, se rompeu, causando 
mortes e destruição ambiental.

Tramitam na Assembleia 
Legislativa o PL 3.676/16, que 
trata do licenciamento ambien-
tal e da fiscalização de barra-
gens no Estado, o PL 3.677/16, 
sobre a destinação dos recur-
sos das taxas de fiscalização, 
e o PL 3.312/16, que institui a 
Política Estadual dos Atingidos 
por Barragens. Os dois primei-
ros projetos são da Comissão 
Extraordinária das Barragens, 
constituída logo após a tragédia 
de Mariana. O terceiro é do go-
vernador Fernando Pimentel.

Dois anos depois de tragédia, projetos 
sobre barragens aguardam aprovação
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Clarissa Barçante

Gestores do Poder Executivo falaram sobre a situação do Estado e as perspectivas para 2018

contida no Projeto de Lei (PL) 
4.665/17, do governador Fer-
nando Pimentel, em tramita-
ção na ALMG.
Emendas – Ontem, o presi-
dente da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO), deputado Tiago 
Ulisses (PV), comunicou que 
foi prorrogado para 28 de no-
vembro o prazo de apresen-
tação de emendas parlamen-
tares ao PL 4.665/17, que 
contém a revisão do PPAG, e 
ao PL 4.666/17, também do 
governador, que contém o 
orçamento de 2018. 

de lei da própria comissão e a 
pedidos de providências.

No PPAG, são estabele-
cidos os objetivos e as me-
tas da administração pública 
para um período de quatro 
anos, com a previsão dos gas-
tos em áreas diversas, além 
das metas de investimentos 
e obras por região de Minas.

Anualmente, o plano 
passa por revisão para que 
sejam feitas alterações ne-
cessárias e sua adequação 
ao orçamento do Estado. A 
proposta de revisão do PPAG 
para o exercício 2018 está 

torna ainda mais importante o 
processo de renegociação da 
dívida pública com a União.

As discussões foram reali-
zadas pela manhã. À tarde, se 
reuniram os grupos de traba-
lho responsáveis por sistema-
tizar sugestões de alteração 
no projeto de lei de revisão 
do PPAG. Elas serão recebi-
das pela Comissão de Parti-
cipação Popular e podem ser 
transformadas em propostas 
de ação legislativa (PLEs). 
Podem, ainda, dar origem a 
emendas ao plano e ao orça-
mento do Estado, a projetos 

A vice-presidente da Comissão 
de Participação Popular, depu-
tada Marília Campos (PT), afir-
mou que os desafios passam 
pelo apontamento de ajustes e 
sugestões para o orçamento do 
Estado, mas também pela ga-
rantia da sua execução. “Com-
preendemos as limitações, mas 
não devemos deixar de ser 
ousados. Acredito em um ano 
menos complicado (em 2018), 
apesar da perspectiva de agi-
tação, por se tratar de período 
eleitoral”, salientou. Ela disse 
que a grave crise econômica 
enfrentada por Minas Gerais 

Renegociação da dívida pode ser alternativa

ticiparam da discussão os 
presidentes da Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig), Evaldo Vile-
la, e da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Ge-
rais (Epamig), Rui Verneque, 
e o diretor-geral do Institu-
to Mineiro de Agropecuária 
(IMA), Marcílio Magalhães. 
Eles destacaram a importân-
cia de se manter o investi-
mento em pesquisa, como 
forma de minimizar os im-
pactos da crise sobre o setor 
produtivo.

que, em 2017, o deficit será 
de R$ 8,1 bilhões. Como agra-
vante, os dados apontam que, 
hoje, as despesas obrigatórias 
consomem cerca de 98% das 
receitas, o que compromete 
diretamente os demais gastos 
e investimentos do Poder Exe-
cutivo. “Para 2018, a previsão 
é de deficit de R$ 8,2 bilhões. 
Como não há perspectiva de 
melhora, tornam-se ainda 
mais importantes o planeja-
mento e a revisão das priori-
dades”, disse Felipe Magno.
Pesquisa – Também par-

Depois disso, as despesas cres-
ceram e passaram a ser maio-
res que a arrecadação.

De acordo com ele, a 
principal razão foi o desaque-
cimento da economia brasi-
leira e mundial. Desde então, 
segundo Magno, o governo 
estadual vem buscando ações 
extraordinárias, tais como o 
uso dos recursos provenien-
tes dos depósitos judiciais, 
assim como a renegociação 
da dívida com a União, para 
minimizar o problema.

Apesar disso, ele afirmou 

O grande desafio do Estado 
em 2018 será buscar alterna-
tivas para o enfrentamento 
da crise econômica. Para isso, 
é necessário definir as priori-
dades para o melhor uso dos 
recursos públicos. A defesa 
dessa estratégia foi consenso 
entre os gestores do Poder 
Executivo que participaram 
ontem da Discussão Partici-
pativa do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2017-2019 – Revisão 2018.

O encontro estadual so-
bre o PPAG, promovido pela 
Assembleia Legislativa, teve 
início na semana passada e 
segue até quinta-feira (9). 
Ontem, foram debatidos os 
temas “Desenvolvimento pro-
dutivo, científico e tecnológi-
co” e “Infraestrutura e logísti-
ca”. Outros dois encontros re-
gionais foram realizados, em 
Itaobim (Vale do Jequitinho-
nha) e Governador Valadares 
(Rio Doce). Na sexta (10), a 
Discussão Participativa vai a 
Montes Claros (Norte).

O representante da Secre-
taria de Estado de Planejamen-
to e Gestão (Seplag), Felipe 
Magno, fez uma apresentação 
dos números fiscais de Minas 
Gerais desde o ano de 2002. 
De lá para cá, é possível verifi-
car que até 2013 houve equilí-
brio entre receitas e despesas. 

Déficit nas contas obriga governo do
Estado a definir prioridades no PPAG

PLANEJAMENTO
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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 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

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

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo 
Menicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 

Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único
Indicação 51/17

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Votação 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 
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)

Com apoio da ALMG, campanha alerta 
para a prevenção do câncer de próstata

dores e Legislativos Estaduais 
(Unale). As instituições são 
Associação de Prevenção ao 
Câncer da Mulher, Pérolas 
de Minas e Projeto A Vida é 
Bela. A escolha das entidades 
foi feita pela Comissão de 
Saúde da ALMG.

cer de mama vão receber 156 
lenços doados na ALMG, que 
apoiou a campanha Outubro 
Rosa, de prevenção à doen-
ça. A arrecadação, que ocor-
reu em outubro, fez parte de 
uma iniciativa idealizada pela 
União Nacional dos Legisla-

próstata devem começar a pre-
venção aos 45 anos.

Uma alimentação saudá-
vel – rica em frutas, verduras, 
legumes, grãos e cereais inte-
grais e com menos gordura, 
principalmente as de origem 
animal – ajuda a diminuir o 
risco de câncer. Fazer ativida-
de física, manter o peso ade-
quado, diminuir o consumo 
de álcool e não fumar tam-
bém são atitudes que redu-
zem a incidência da doença.

A campanha também será 
veiculada nas redes sociais, na 
Rádio Assembleia e na TV As-
sembleia. Com o slogan “Faça 
da prevenção a sua bandeira. 
Sua saúde não é piada”, as pe-
ças alertam para a necessidade 
de hábitos saudáveis e realiza-
ção de exames preventivos.
Outubro Rosa – Três organi-
zações que apoiam mulheres 
em tratamento contra o cân-

A Assembleia Legislativa  
junta-se a outra campanha 
mundial, o Novembro Azul, de 
combate ao câncer de prósta-
ta. Nas próximas duas sema-
nas, a parede de mármore do 
Palácio da Inconfidência, sede 
do Poder Legislativo mineiro, 
será iluminada com a cor que 
representa a iniciativa.

No Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais co-
mum entre os homens, atrás 
apenas do câncer de pele não 
melanoma. De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), foram diagnosticados 
61,2 mil novos casos somen-
te no ano passado.

A Sociedade Brasileira de 
Urologia recomenda que ho-
mens a partir de 50 anos bus-
quem avaliação médica regular. 
Segundo a entidade, aqueles 
da raça negra ou com parentes 
de primeiro grau com câncer de 

Peça informativa da campanha, veiculada pela Assembleia

Reprodução

SAÚDE



4 • terça-feira – Assembleia Informa 7 de novembro de 2017

ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão Vital e Claro como 

a Noite
8 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Belo Horizonte) – visita à Escola Dom 
Hélder Câmara, para participar do Seminário de Respeito à Diversidade 
Religiosa. Requerimento: deputado Durval Ângelo

8h45
• Discussão Participativa do PPAG – Revisão para 2018 (Auditório da Escola 

do Legislativo)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir os comandantes 
do 1º Batalhão da PMMG e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

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

discutir e votar parecer sobre o PL 3.432/16 (1º turno), dos deputados 
Fabiano Tolentino e Fred Costa, que dispõe sobre a utilização de areia 
descartada de fundição na construção e conservação de estradas e na 
cobertura de aterros sanitários

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Belo Horizonte) 

– visita ao gabinete da desembargadora Albergaria Costa para tratar do 

ICMS sobre a energia elétrica. Requerimento: deputado Felipe Attiê
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas, de Betim

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

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

votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 774/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, 
que estabelece condições para as instituições particulares de ensino

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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 que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
19 horas

• Pensando em Minas (Teatro) – Impactos das redes sociais nas eleições 
2018, com Helcimara Telles e Marco Konopacki

 0h Memória e Poder – Poeta e escritor Affonso Romano de 
Sant’Anna

 1h Segunda Musical – Cravista Antônio Carlos de Magalhães / 
Especial Servidor

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (21/8) – Iniciativa 

da ONU Mulheres: Por um planeta 50-50 em 2030: um passo 
decisivo para a igualdade de gênero 

 4h05 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima 

 6h15 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Trabalho escravo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Saúde bucal 
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito ao esquecimento 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Trabalho escravo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Saúde bucal 
 20h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho 
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Poeta e escritor Affonso Romano de 

Sant’Anna
 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

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.)


