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Assembleia Legislativa atua na busca 
de alternativas contra a crise do Estado

Novas leis permitem renegociação da dívida
de cerca de R$ 23 bilhões, em 
conjunto com o Plano de Re-
gularização de Créditos Tribu-
tários, conhecido como o Re-
fis mineiro, instituído pela Lei 
22.549 e fruto de outro pro-
jeto que tramitou na  ALmG, o 
PL 3.397/16.

oriunda do PL 4.135/17, 
também do governador e 
aprovado em Plenário, a Lei 
22.606 criou seis fundos para 
ampliar a disponibilização de 
recursos a serem aplicados 
no Estado. os fundos preten-
dem alavancar investimentos 

A primeira autoriza o Po-
der Executivo a renegociar as 
operações de crédito firma-
das com recursos do bNDES. 
A outra trata da renegociação 
da dívida do Estado com a 
União, estimada em r$ 87,2 
bilhões.

Ainda no âmbito das finanças 
públicas, merecem destaque 
as Leis 22.741 e 22.742, ambas 
sancionadas neste ano, que 
tramitaram, respectivamente, 
na forma dos PLs 4.468/17 e 
4.705/17, de autoria do gover-
nador Fernando Pimentel.

Guilherme bergamini

Em 2017, parlamentares aprovaram projetos de lei com medidas para contornar a crise fiscal

políticas, trabalhadores, em-
presários e representantes 
dos movimentos sociais.

Com o objetivo de disci-
plinar a distribuição dos re-
cursos de um possível acerto 
de contas, a Assembleia tam-
bém aprovou o Projeto de Lei 
(PL) 4.318/17, do deputado 
Lafayette de Andrada (PSD), 
que estabelece o comparti-
lhamento dos valores recebi-
dos com os municípios, pelos 
mesmos critérios de distri-
buição do ICmS.

dívida que cada um possui 
com a União. Dessa forma, 
minas passaria de devedora 
a credora, em um valor apro-
ximado de r$ 48,5 bilhões. A 
proposta é que essa quantia 
seja investida gradual mente 
pelo governo federal em 
obras de infraestrutura no Es-
tado, até 2048.

Antes de preparar o seu 
relatório, a Comissão de Acer-
to de Contas realizou visitas 
e audiências na Capital e no 
interior, para ouvir lideranças 

Contas entre minas e a União 
analisou os prejuízos causados 
ao Estado pela Lei Kandir (Lei 
Complementar 87, de 1996), 
que desonerou o ICmS das 
exportações de commodities, 
como grãos e minério.

No caso de minas Gerais, 
o passivo acumulado com 
a medida é da ordem de R$ 
135 bilhões, como indica o 
relatório final da comissão. 
o documento defende que 
as perdas dos estados sejam 
consideradas para abater a 

o processo contínuo de bus-
ca de diálogo com os minei-
ros orientou os trabalhos da 
Assembleia Legislativa de mi-
nas Gerais (ALmG) em 2017, 
tendo sido fundamental para 
a formulação de projetos de 
lei em sintonia com as priori-
dades de cada segmento da 
população e para a busca por 
soluções para a crise fiscal 
que o Estado enfrenta.

o presidente da ALmG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PmDb), lembra a permanen-
te disposição do Poder Legis-
lativo de trabalhar para aten-
der aos anseios dos mineiros. 
“Neste ano, marcado sobre-
tudo pela busca do ajuste das 
contas públicas com vistas 
ao retorno do equilíbrio fis-
cal, a Assembleia se mostrou 
fortemente como um espaço 
de diálogo com a população 
e os outros Poderes, dando 
sua contribuição na busca de 
alternativas viáveis para a cri-
se”, avalia.

Criada em abril, a Comis-
são Extraordinária de Acerto de 

O Assembleia Informa volta a circular em 1º/2/18. 
Acompanhe também o noticiário do Poder Legislativo mineiro no Portal da Assembleia (almg.gov.br).
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ALMG lança novos canais de interação

Reuniões de comissões passaram a ser transmitidas ao vivo

Willian Dias

e mobile. Além de facilitar 
a mobilização dos públicos 
interessados nas reuniões 
da ALmG, a iniciativa tam-
bém amplia a visibilidade da 
atuação dos deputados nas 
comissões, um espaço impor-
tante de debate.
Comissões – Até o dia 20 de 
dezembro, foram realizados 
931 eventos pelas comissões, 
entre os quais 278 audiências 
públicas ou reuniões com 
convidados, 66 visitas e seis 
debates públicos. Desse total 
de eventos, 21 foram realiza-
dos no interior do Estado. Ao 
todo, 2.846 convidados parti-
ciparam dessas reuniões.

Navegação ágil, visual leve e 
fácil compartilhamento nas 
redes sociais são algumas 
das características do Por-
tal mobile da Assembleia, 
lançado em abril. Planejado 
em formato especialmente 
voltado para smartphones e 
tablets, ele reúne o conteúdo 
das seções mais acessadas. 
Também foi contemplado to-
do o conteúdo da atividade 
legislativa.

Em outubro, as transmis-
sões ao vivo das reuniões de 
comissões e a íntegra das gra-
vações passaram a estar dis-
poníveis no Portal da Assem-
bleia, nas versões desktop 

Deputados discutem diretrizes para o 
planejamento da educação e da cultura

Guilherme bergamini

Debate público na Assembleia teve como tema o projeto que institui o Sistema Estadual de Cultura

que seja capaz de minorar e 
reverter as desigualdades da 
atual distribuição dos recur-
sos para o setor.
Produção legislativa – o Ple-
nário aprovou, ao longo de 
2017, 106 proposições em 
redação final, das quais 60 fo-
ram transformadas em norma 
jurídica. Do total de proposi-
ções que já viraram lei, foram 
aprovados 53 projetos de lei 
(PLs), uma proposta de emen-
da à Constituição ( PECs) e três 
projetos de resolução (PrEs).

ra (Siec) e do Sistema de Fi-
nanciamento à Cultura  (SIFC), 
bem como da Política Estadu-
al de Cultura Viva, conforme 
estabelece o PL 4.450/17, do 
governador, aprovado em de-
zembro. No mês de setembro, 
esse projeto foi tema de deba-
te público na ALmG.

O intuito do governo do 
Estado com esse projeto é 
fundamentar políticas públi-
cas de longo prazo e cons-
truir um sistema unificado e 
coerente de financiamento, 

dições gerais para sua imple-
mentação, e por um anexo, 
que apresenta o conjunto de 
metas e estratégias para a im-
plantação dos planos.

Um dos princípios do 
Plano Estadual de Cultura, já 
em vigor com a sanção pelo 
governador da Lei 22.627, de 
2017, é a regionalização das 
políticas públicas do setor.
Financiamento – os depu-
tados também discutiram e 
aprovaram, em 2017, a criação 
do Sistema Estadual de Cultu-

A Assembleia de minas en-
volveu a população, ao longo 
do ano de 2017, na elabora-
ção dos Planos Estaduais de 
Educação e de Cultura, que 
buscam nortear as ações go-
vernamentais nas duas  áreas 
pelos próximos dez anos. 
Para aprimorar os planos 
com sugestões da socieda-
de, foram organizados, ainda 
no ano de 2016, um fórum 
técnico sobre cada proposta, 
com encontros regionais em 
12 municípios.

As contribuições dos mi-
neiros colhidas nesses even-
tos embasaram a avaliação 
dos parlamentares. o Plano 
Estadual de Cultura teve sua 
tramitação concluída neste 
ano, com a aprovação em Ple-
nário do Projeto de Lei (PL) 
2.805/15, de autoria do go-
vernador Fernando Pimentel. 
O Plano Estadual de Educa-
ção, presente no PL 2.882/15, 
também do governador, está 
pronto para ser votado em 
Plenário em 1º turno, após 
ser submetido à avaliação de 
diversas comissões. 

Ambas as propostas são 
compostas por uma parte 
normativa, que estabelece 
diretrizes, providências e con-
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Eventos institucionais abrem as portas
do Poder Legislativo ao cidadão mineiro

Parlamento Jovem chega à 14ª edição
com recorde de cidades participantes

Parlamento Jovem debateu educação política nas escolas

Daniel Protzner

le do Jequitinhonha) e mon-
tes Claros (Norte de minas).

Desse processo de de-
bates, resultaram 292 suges-
tões populares de mudanças 
no planejamento orçamen-
tário do Estado. Entre ou-
tros encaminhamentos, elas 
foram transformadas em 72 
propostas de ação legislativa 
(PLEs), acolhidas na forma de 
76 emendas ao Projeto de Lei 
(PL) 4.665/17, que contém a 
revisão do PPAG, aprovado 
ontem, último dia de ativida-
des legislativas em 2017. 

As sugestões da sociedade 
também se transformaram em 
emendas ao projeto de orça-
mento para 2018 (PL 4.666/17) 
e em pedidos de providências 
aos diversos órgãos estaduais.

a formação cidadã dos estu-
dantes, quase 2 mil alunos 
oriundos de 248 escolas. Eles 
representaram 63 municípios 
mineiros, um recorde de par-
ticipação nas 14 edições do 
Parlamento Jovem já realiza-
das. Além disso, as atividades 
envolveram 149 monitores e 
133 coordenadores.
PPAG – Para aproximar a so-
ciedade das discussões dos 
programas e ações que com-
põem a revisão para 2018 do 
PPAG, a Assembleia realizou 
encontros regionais em Belo 
Horizonte e em cidades-polo 
de territórios com os meno-
res indicadores de desenvol-
vimento econômico e social 
do Estado: Governador Vala-
dares (rio Doce), Itaobim (Va-

Legislativa de minas Gerais.
O Parlamento Jovem de 

Minas teve como tema, neste 
ano, a educação política nas 
escolas. Participaram dessa 
edição do projeto, dirigido à 

As já tradicionais edições anuais 
do Parlamento Jovem de Minas 
e a revisão do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) 
também reforçaram a partici-
pação popular na Assembleia 

Guilherme Dardanhan

O queijo artesanal foi um dos temas do Ciclo de Debates Produtos Especiais dos Campos de Minas

Plano Estadual do Livro, Lei-
tura, Literatura e bibliotecas. 
o evento teve sua etapa final 
em Belo Horizonte, no mês de 
novembro, após encontros re-
gionais e consulta pública.

Livro, a Assembleia Legislativa 
também organizou em 2017, 
nos mesmos moldes dos fó-
runs sobre os Planos Estaduais 
de Cultura e de Educação, o fó-
rum técnico Semeando Letras: 

lheres nas instâncias de poder.
Com o intuito de avaliar 

propostas do governo de mi-
nas e apresentar contribuições 
da sociedade civil para a ela-
boração do Plano Estadual do 

Uma das marcas da Assem-
bleia de Minas que recebeu 
especial atenção em 2017 foi 
a mobilização dos mais diver-
sos setores da sociedade em 
discussões promovidas nos 
eventos institucionais.

os produtos especiais e 
artesanais da agropecuária 
mineira foram divulgados, em 
novembro, no ciclo de deba-
tes Produtos Especiais dos 
Campos de minas: as Tecnolo-
gias e os Mineiros em Desta-
que. Na ocasião, também foi 
abordada a inserção desses 
produtos nos mercados nacio-
nal e internacional. o evento 
teve painéis específicos para 
cada um dos produtos abor-
dados: queijo, café, vinho, 
azeite, mel e derivados.

O ciclo de debates Pela 
Vida das Mulheres: Educação, 
Enfrentamento do machismo 
e Garantia de Direitos trouxe 
ao centro das discussões, no 
mês de março, os obstáculos 
para a maior presença das mu-
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Orçamento do Estado para 2018 é 
aprovado com déficit de R$ 8 bilhões

Plano Diretor da RMBH é recebido
prazo de três anos, mediante 
lei complementar estadual que 
disponha sobre o macrozonea-
mento da unidade territorial 
urbana. Esse prazo se encer-
raria em janeiro de 2018 e, se 
fosse descumprido, o governa-
dor incorreria no crime de im-
probidade administrativa.

o governador, concentra de 
forma estruturada as principais 
políticas públicas e diretrizes a 
serem observadas na gestão da 
rmbH a longo prazo.

A mensagem lembra que 
o Estatuto da metrópole (Lei 
Federal 13.089, de 2015) de-
termina a edição do plano no 

zonte (PDDI-rmbH). o proje-
to, que vai tramitar em dois 
turnos, será analisado pelas 
Comissões de Constituição 
e Justiça (CCJ), de Assuntos 
municipais e regionalização 
e de Fiscalização Financeira e 
orçamentária (FFo).

o PDDI, conforme explica 

Na reunião ordinária de on-
tem, o Plenário recebeu men-
sagem do governador Fernan-
do Pimentel encaminhando o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 74/17, que institui o 
Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Integrado da região 
metropolitana de belo Hori-

Sarah Torres

Com a aprovação do orçamento do Estado para 2018, a Assembleia dá início ao recesso parlamentar

participativa pela Assem-
bleia Legislativa. Para ouvir 
as demandas da população, 
a ALmG promoveu audiên-
cias públicas em Governador 
Valadares, Itaobim, montes 
Claros e belo Horizonte. 

o PL 4.665/17 foi apro-
vado com uma emenda apre-
sentada por parlamentar, 
outras 68 emendas da Comis-
são de Participação Popular 
(resultantes do processo de 
discussão participativa), além 
de uma alteração sugerida 
pelo governador.

os projetos do orçamento 
e da revisão do PPAG também 
foram aprovados em redação 
final e seguem para a sanção 
do governador. Com isso, a 
ALmG encerra os trabalhos 
do segundo semestre e entra 
em recesso. os trabalhos par-
lamentares recomeçam em 1º 
de fevereiro de 2018.

das 329 emendas de deputa-
dos e 55 de iniciativa popular, 
apresentadas durante o pro-
cesso participativo de revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG). ou-
tras 31 subemendas a emen-
das de parlamentares foram 
acatadas.
PPAG – Também foi aprova-
do ontem, em turno único, o 
PL 4.665/17, do governador, 
que dispõe sobre a revisão do 
PPAG 2016-2019 para 2018. 
o plano sistematiza, para um 
período de quatro anos e de 
modo regionalizado, os pro-
gramas que o governo pre-
tende desenvolver, com suas 
ações, respectivos valores 
e resultados previstos. Para 
2018, o PPAG propõe um to-
tal de 199 programas, com 
1.151 ações. 

o processo de revisão 
do PPAG foi feito de forma 

valor da receita e da despe-
sa e, consequentemente, do 
déficit projetados para 2018.

A emenda nº 2 determi-
na que os valores devidos pe-
la União ao Estado, fruto das 
perdas com a desoneração 
das exportações (Lei Kandir), 
assegurarão o pagamento 
dos empenhos relativos a 
despesas de saúde não pagos 
até 31 de dezembro de 2018.

Já a emenda nº 3 altera o 
valor do orçamento de Inves-
timento das Empresas Con-
troladas pelo Estado, como 
a Cemig, a Copasa, a Gasmig 
e a Codemig. os r$ 4,79 bi-
lhões inicialmente previstos 
passam para r$ 4,83 bilhões.

Por fim, a emenda nº 4 
determina a substituição dos 
arquivos eletrônicos dos ane-
xos e do Quadro de Detalha-
mento de Despesas.

Também foram aprova-

o Projeto de Lei (PL) 4.666/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que contém o orça-
mento de minas para 2018, 
foi aprovado ontem, em turno 
único, no Plenário. Ele prevê 
déficit de r$ 8,08 bilhões nas 
contas do Estado no ano que 
vem. As receitas são estima-
das em r$ 92,97 bilhões, e 
as despesas, em r$ 101,05 
bilhões. Estão previstos au-
mentos de 5,91% para as 
receitas e de 5,53% para as 
despesas. Com isso, o déficit 
é de 1,43% superior ao esti-
mado para 2017.

Na forma como foi apro-
vado, o PL 4.666/17 incor-
pora mudanças necessárias 
para atualizar a peça orça-
mentária, em razão de novas 
diretrizes legais do governo 
federal para a celebração do 
acordo da dívida de minas 
com a União.

o Estado já formalizou 
sua adesão ao Plano de Au-
xílio aos Estados. Com isso, 
poderá alongar em 20 anos 
o prazo de pagamento de sua 
dívida com a União, estimada 
em r$ 87,2 bilhões. Como 
contrapartida, durante dois 
anos, o Estado terá que limi-
tar o crescimento anual das 
despesas primárias correntes 
à variação da inflação medi-
da pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

As alterações na peça or-
çamentária foram feitas por 
meio das emendas de nos 1 a 
4, encaminhadas pelo gover-
nador, que foram aprovadas.

A emenda nº 1 altera o 
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Parlamentares aprovam sistema de cotas
para negros na Fundação João Pinheiro

Comissão das Mulheres pode ser permanente
as matérias de competência 
da comissão, como a promo-
ção da igualdade entre ho-
mens e mulheres, o combate 
à discriminação de qualquer 
natureza, o estímulo à am-
pliação da representação da 
mulher na política e o fomen-
to às políticas relativas a esse 
segmento da população.

geral e os meios de ampliar 
sua participação na política 
e nos espaços de poder. Pa-
ra dar continuidade ao en-
caminhamento dessas ques-
tões, a comissão poderá se 
tornar permanente. o PrE 
49/17 ainda será apreciado 
em 2º turno.

o texto aprovado define 

solução 5.176, de 1997, que 
contém o regimento Interno 
da ALmG.

De 2015 até o fim de 
2017, funcionou na Assem-
bleia a Comissão Extraor-
dinária das mulheres. Em 
diversas reuniões e outros 
eventos, ela discutiu a situa-
ção das mulheres de maneira 

o Plenário aprovou, na reu-
nião Extraordinária da ma-
nhã de ontem, em 1º turno, 
o Projeto de resolução (PrE) 
49/17, de autoria da mesa 
da Assembleia, que cria a 
Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos da mu-
lher. o texto, que passou na 
forma original, altera a re-

Sarah Torres

Projeto que torna permanente a Comissão das Mulheres também recebeu voto favorável dos deputados

lo Estado. o projeto, votado 
na forma do vencido, obje-
tiva enquadrar na condição 
de pessoa com deficiência o 
indivíduo com deficiência de 
fala, limitação grave da co-
municação oral, perda total 
da fala ou necessidade de 
utilizar prótese vocal com 
adaptadores avulsos para se 
comunicar.
Cultura – Ainda em 2º turno, 
foi aprovado o PL 3.316/16, 
do deputado Felipe Attiê 
(PTb), que  reconhece como 
de relevante interesse cultu-
ral e como patrimônio ima-
terial do Estado a Festa de 
Nossa Senhora da Abadia, em 
romaria (Alto Paranaíba). 

outros quatro projetos em 
pauta, ontem, tratam de doa-
ções de imóveis, sendo três em 
2º turno e um em 1º turno.

cional, científico, tecnológico 
e de inovação.

o projeto também bus-
ca adequar o ordenamento 
jurídico mineiro à Lei Federal 
8.958, de 1994, que trata das 
relações entre as instituições 
federais de ensino superior e 
de pesquisa científica e tecno-
lógica e as fundações de apoio.

A emenda nº 1 tem o 
objetivo de reorganizar os 
recursos destinados à Funda-
ção de Amparo à Pesquisa de 
minas Gerais (Fapemig). 
Benefícios – Também foi 
aprovado em 2º turno o PL 
11/15, do deputado Doutor 
Wilson batista (PSD), que al-
tera o artigo 2º da Lei 13.465, 
de 2000. A norma estabe-
lece o conceito de pessoa 
com deficiência para fins de 
concessão de benefícios pe-

dígenas também deverão se 
autodeclarar. os demais can-
didatos às vagas reservadas 
deverão ter cursado o ensino 
médio integralmente na rede 
pública e comprovar renda 
familiar per capita inferior a 
1,5 salário mínimo.

Conforme a redação 
aprovada, o PL 4.355/17 tam-
bém altera a legislação esta-
dual de fomento à pesquisa. o 
objetivo é regular as ações de 
cooperação científica e tec-
nológica entre as instituições 
estaduais de ensino superior, 
as instituições tecnológicas e 
de inovação e suas respecti-
vas fundações de apoio. Essa 
regulação será obtida com a 
implementação de programas 
e projetos nos campos de en-
sino, pesquisa e extensão e 
de desenvolvimento institu-

Foi aprovado ontem, em 2º 
turno, na Reunião Extraordi-
nária de Plenário, o Projeto 
de Lei (PL) 4.355/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que institui cotas para o in-
gresso de estudantes negros, 
indígenas e de baixa renda no 
curso de Administração Pú-
blica da Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro (FJP). 
o projeto foi aprovado na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Administração 
Pública, com a emenda nº 1, 
apresentada em Plenário pe-
lo deputado Tadeu martins 
Leite (PmDb) e outros. 

originalmente, o PL 
4.355/17 altera a Lei 18.974, 
de 2010, que estabelece a 
estrutura da carreira de espe-
cialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, por-
que a graduação em Adminis-
tração Pública na FJP é consi-
derada parte do concurso pa-
ra o ingresso nessa carreira.

De acordo com o texto 
aprovado, pelo menos 20% 
das vagas desse concurso de-
vem ser destinadas a pessoas 
negras. outros 3% das vagas 
são reservadas para indíge-
nas, e 17%, para pessoas de 
baixa renda que estudaram 
em escolas públicas.

Poderão concorrer às va-
gas reservadas para negros 
os candidatos que se auto-
declararem pretos ou par-
dos, conforme nomenclatura 
utilizada pelo Instituto bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística  (IbGE). os candidatos 
às vagas reservadas para in-

PLENÁRIO
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Passa em 2º turno projeto que altera 
a destinação de taxas de mineração

PL trata de acidente com carga perigosa
adoção de rotas alternativas.
Ciclovias – o PL 286/15, do 
deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdob), que dispõe 
sobre a implantação de ciclo-
vias nas estradas, foi aprova-
do em 2º turno, na forma do 
vencido. A proposição esta-
belece que o Estado poderá 
implantar, nas rodovias esta-
duais por ele mantidas, ciclo-
vias nos trechos que atraves-
sam perímetros urbanos.

tador. Já a emenda nº 4 faz 
ajustes nos prazos previstos 
para que tenham início as 
ações de transbordo, inerti-
zação e neutralização em lo-
cais de ocorrências.

Entre as providências que 
deverão ser adotadas pelo Es-
tado ou seus concessionários, 
estão o isolamento do local, 
o acionamento imediato dos 
órgãos competentes e a in-
formação aos usuários, para 

Comunicação e obras Públi-
cas, com as emendas nº 2, 
apresentada em Plenário pe-
lo deputado João Vítor Xavier 
(PSDb), e nº 4, também da 
Comissão de Transporte.

A emenda nº 2 mantém a 
previsão de acionamento, pe-
lo Estado, dos órgãos compe-
tentes, em casos de aciden-
te, retirando a mobilização 
do serviço de atendimento 
a emergências do transpor-

Na reunião Extraodinária de 
Plenário, os parlamentares 
aprovaram, em 2º turno, o 
Projeto de Lei (PL) 4.838/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que estabelece cri-
térios para o atendimento 
de acidentes e emergências 
em rodovias e ferrovias en-
volvendo cargas perigosas. 
o projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Transporte, 

Guilherme bergamini

Parlamentares discutiram e votaram diversas proposições nas reuniões de Plenário de ontem

venções que possam compro-
meter o patrimônio histórico, 
turístico ou espeleológico.
Cisternas – Em 1º turno, os de-
putados aprovaram ontem o 
PL 3.119/15, que pretende ins-
tituir a Política Estadual de In-
centivo e Apoio à Construção 
de Cisternas nas Propriedades 
rurais. os parlamentares vo-
taram favoravelmente à maté-
ria na forma do substitutivo nº 
2, da Comissão de Agropecuá-
ria e Agroindústria. o autor é o 
deputado Felipe Attiê (PTb). A 
proposição tem como objetivo 
principal o aproveitamento da 
água da chuva.

patibilizar as intervenções 
nas estradas com as diretri-
zes da legislação florestal. o 
projeto passou na forma do 
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Transporte, Comuni-
cação e obras Públicas.

Na forma como foi apro-
vado, o PL 665/15 estabelece 
parâmetros para os cuidados 
com as estradas estaduais e 
rodovias federais cuja manu-
tenção tenha sido delegada 
ao Estado. o texto libera a re-
alização de trabalhos de roti-
na nessas vias, como podas de 
árvores e recapeamento, mas 
estabelece regras para inter-

cobrado pela emissão da car-
teira de identidade. A Ufemg 
é a unidade fiscal do Estado 
e vale atualmente r$ 3,2514. 
Também foi alterada a tabela 
para lançamento e cobrança 
da taxa florestal. 

Outras mudanças tratam 
da incorporação da Junta Co-
mercial à estrutura da Secreta-
ria de Estado de Fazenda e da 
isenção de IPVA para veículo de 
valor histórico ou de coleção.

Rodovias – Também foi 
aprovado em 2º turno o PL 
665/15, do deputado Anto-
nio Carlos Arantes (PSDb), 
que tem o objetivo de com-

o Projeto de Lei (PL) 3.677/16, 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens, que altera a 
destinação de taxas e recur-
sos do setor minerário, foi 
aprovado em 2º turno pelo 
Plenário, na Reunião Extra-
ordinária da manhã de on-
tem. o texto que prevaleceu 
foi o do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Administração 
Pública. A proposição con-
templa medidas propostas na 
investigação do rompimento 
da barragem de Fundão, da 
mineradora Samarco, em no-
vembro de 2015, no episódio 
que ficou conhecido como 
“Tragédia de mariana” (re-
gião Central do Estado).

Para tanto, altera a Lei 
19.976, de 2011, que institui 
a Taxa de Controle, monitora-
mento e Fiscalização das Ativi-
dades de Pesquisa, Lavra, Ex-
ploração e Aproveitamento de 
recursos minerários (TFrm) 
e seu respectivo Cadastro 
Estadual (Cerm). o objetivo 
é destinar a totalidade dos 
recursos da TFrm e do Cerm 
ao Sistema Estadual de meio 
Ambiente e recursos Hídricos, 
para reforçar as atividades de 
fiscalização. Atualmente, es-
ses recursos são destinados a 
diferentes órgãos da adminis-
tração estadual. 

o texto aprovado faz al-
terações em outras taxas e 
tributos do Estado. Entre ou-
tras mudanças, aumenta, de 
17 para 20 Ufemgs, o valor 
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Deputados e representantes do governo
e do MP prometem investigar emboscada

Mediação de conflitos recebe apoio
a atuação dos parlamentares 
na audiência da Comissão de 
Segurança Pública.

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento Agrário, Pro-
fessor Neivaldo, também apoia 
a aprovação da proposição. Se-
gundo ele, desde a instalação 
da mesa de mediação, pelo 
atual governo, 165 casos já fo-
ram resolvidos sem violência.

Várias lideranças partici-
param da audiência e critica-
ram a falta de recursos para a 
reforma agrária no orçamen-
to da União para 2018. Elas 
também manifestaram soli-
dariedade aos trabalhadores.

veira Santos, assessor de pla-
nejamento institucional da 
Polícia Civil, informou que o 
delegado do caso já realizou, 
inclusive, uma ação de busca 
e apreensão.

o projeto da mediação 
de conflitos (PL 3.562/16), 
muito criticado na audiência 
da Segurança Pública, rece-
beu apoio dos participantes. 
“Ele foi feito a pedido do Tri-
bunal de Justiça e do ministé-
rio Público. A polícia também 
precisa disso, porque não 
resolve sozinha”, afirmou o 
autor da proposta, deputado 
rogério Correia. Ele criticou 

o deputado Jean Freire 
(PT) também condenou a cri-
minalização dos trabalhadores 
e de outras organizações, como 
as universidades. Já o deputado 
Geraldo Pimenta (PCdob) de-
fendeu a mediação de conflitos 
para que haja paz no campo.

o procurador Afonso 
Henrique de miranda Teixei-
ra, coordenador do Centro de 
Apoio operacional das pro-
motorias de conflitos agrá-
rios, disse que a violência 
será respondida com ações 
técnicas e concretas do Mi-
nistério Público.

Guilherme da Costa oli-

Parlamentares manifestaram 
solidariedade aos trabalhado-
res e reforçaram o empenho 
na investigação. “Vamos en-
caminhar os documentos para 
todas as instâncias”, prometeu 
rogério Correia (PT), autor do 
requerimento de audiência.

“No momento em que o 
mST dá exemplo de luta, de 
dignidade, de conquista, não 
vamos aceitar que o movi-
mento e suas lideranças se-
jam criminalizados por aque-
les que não aceitam a demo-
cracia, o diálogo e os direitos 
dos trabalhadores”, reforçou 
André Quintão (PT).

Willian Dias

Parlamentares receberam cópia de boletim de ocorrência das mãos de coordenador do MST

Diante da situação de vio-
lência, o líder do mST sugeriu 
que a Comissão de Direitos 
Humanos participe de visita 
já aprovada pela Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
a Campo do meio, destinada 
a averiguar os assentamentos 
do mST.

o advogado Carlos Tore-
zani explicou que a área ocu-
pada pelo mST é uma massa 
falida, com processo transita-
do em julgado.

rurais de Campo do meio.
Parte dessas acusações, 

segundo ele, foram apresen-
tadas na ALmG, no último dia 
7, em audiência da Comissão 
de Segurança Pública que 
discutiu o Projeto de Lei (PL) 
3.562/16, do deputado ro-
gério Correia (PT), sobre me-
diação de conflitos. Um dos 
participantes dessa reunião, 
identificado como Gilberto, é 
apontado como um dos auto-
res do ataque a Sílvio.

a última tentativa dos ex-pro-
prietários para retomarem a 
área, depois de esgotados os 
recursos judiciais.

A Fazenda Ariadnópolis 
foi desapropriada em 2015 pe-
lo governo do Estado e, após 
questionamentos na Justiça, 
o decreto de desapropriação 
foi mantido pelo Tribunal de 
Justiça. Sílvio entregou tam-
bém à comissão documentos 
que refutam denúncias fei-
tas contra os trabalhadores  

Parlamentares e represen-
tantes do ministério Público 
(mP), da Polícia Civil e do 
governo de Minas, entre ou-
tras autoridades, promete-
ram atuar para esclarecer os 
atos de violência contra tra-
balhadores rurais sem-terra 
em Campo do meio, no Sul 
de minas. Eles participaram, 
ontem, de audiência da Co-
missão de Direitos Humanos. 
o local do conflito é a Fazen-
da Ariadnópolis, onde vivem 
mais de 400 famílias do mo-
vimento dos Trabalhadores 
rurais Sem Terra (mST), que 
produzem, além de grãos e 
vegetais, sementes orgânicas 
e itens como mel e doces.

Sílvio Netto, coordena-
dor do mST local, relatou a 
emboscada de que foi vítima 
no último dia 6 e entregou à 
comissão cópia do boletim de 
ocorrência. Segundo o relato, 
dois homens armados para-
ram o carro de Sílvio e tenta-
ram obrigá-lo a sair do veículo. 
Uma mulher chegou em outro 
carro e também foi ameaçada.

Os autores da embosca-
da decidiram abandonar o lo-
cal, mas deram prazo de dois 
dias para Sílvio deixar a cida-
de e ameaçaram também a 
família do trabalhador. Para 
o líder do mST, a violência é 

COMISSÕES
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tv ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – HPV 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (22/8) – Debate a segurança 

pública no Bairro União, em BH, onde tem ocorrido aumento de 
roubos, tráfico de drogas e arrombamento de casas 

 5h Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 
com José Luiz Quadros de Magalhães

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Escritor e jornalista Ruy Castro
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Finanças na virada do ano
 9h Comissão Extraordinária das Mulheres (21/9) – Em debate, 

os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Estado 
 12h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana? 

 3h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Saúde (18/10) – Debate ações de prevenção e 

combate ao câncer de mama 
 18h Memória e Poder – Escritor e jornalista Ruy Castro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Finanças na virada do ano
 20h Geração – BeHoppers 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis
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PL sobre socorro mútuo vai a Plenário
cional (FAN), a órgão técnico 
consultivo do governo do Es-
tado ou outra associação de 
representação equivalente. Já 
a emenda nº 3, do deputado 
Antônio Lerin (PSb), inclui co-
mo entidade representativa a 
Federação Nacional das Asso-
ciações de benefícios. o rela-
tor entendeu que a FAN deve 
permanecer como única res-
ponsável pela representação.

competente a indicação do 
objetivo específico e das regras 
do socorro mútuo. o relator 
considerou que isso já foi con-
templado no substitutivo nº 1,  
que havia sido apresentado an-
teriormente pela comissão.

Também de Dalmo ribei-
ro Silva, a emenda nº 2 esta-
belece que a representação 
dessas associações caberá, 
além da Força Associativa Na-

o parecer do relator, 
deputado Doutor Jean Frei-
re (PT), foi pela rejeição das 
emendas nos 1, 2 e 3, apresen-
tadas na discussão em 1º tur-
no. Com isso, o PL 4.267/17 
está pronto para retornar a 
Plenário.

A emenda nº 1, do deputa-
do Dalmo ribeiro Silva (PSDb), 
determina que essas associa-
ções devem registrar no órgão 

A Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social deu ontem parecer pe-
la rejeição de emendas apre-
sentadas em Plenário ao Pro-
jeto de Lei (PL) 4.267/17, do 
deputado Cabo Júlio  (PmDb). 
A proposição define as as-
sociações de socorro mútuo 
como pessoas jurídicas que 
se organizam por meio da 
 autogestão.

Em protesto na Capital, policiais cobram 
pagamento de 13º e de salários atrasados

Presidente da Comissão de Segurança participou da manifestação

Guilherme Dardanhan

no Prado, e se dirigiu à portaria 
do Palácio da Liberdade.

Em entrevista à TV As-
sembleia, o deputado Sar-
gento rodrigues afirmou que 
o objetivo do ato era cobrar 
do governo o atendimento às 
reivindicações dos servidores 
da segurança. “Tudo o que 
estamos cobrando é legal e 
direito do servidor, e é um 
dever do governo cumprir 
com sua obrigação”, disse. Na 
sua avaliação, o atraso dos 
salários tem impacto na qua-
lidade de vida dos militares, 
o que afeta o atendimento à 
população.

A volta do pagamento em dia 
para os servidores estaduais, 
a quitação do 13º salário e a 
reposição das perdas inflacio-
nárias dos três últimos anos 
foram as principais reivindica-
ções feitas pelo presidente da 
Comissão de Segurança Pú-
blica, deputado Sargento ro-
drigues (PDT), em ato público 
organizado por entidades de 
servidores da área, ontem.

Com faixas, cartazes e pa-
lavras de ordem, centenas de 
servidores compareceram à 
manifestação, em belo Hori-
zonte. o protesto teve início 
em frente ao Clube dos oficiais, 


