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Divisão do ICMS será tema de audiências

O Projeto de Lei (PL) 4.773/17, 
de autoria do deputado  Paulo 
Guedes (PT), será tema de 
duas audiências públicas da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. Os requeri-
mentos, propostos pelo de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 

 (PSDB), foram aprovados on-
tem pela comissão.

A proposição dispõe so-
bre a distribuição da parcela 
da receita do produto da ar-
recadação do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) pertencen-

te aos municípios. Uma das 
audiências será em conjun-
to com as Comissões de Cul-
tura e de Esporte, Lazer e Ju-
ventude.

Dalmo Ribeiro Silva te-
ve aprovados outros dois re-
querimentos de audiências. 
Uma delas será realizada na 
ALMG, e a outra, na cida-
de de Unaí (Noroeste), am-
bas com a mesma temática: a 
mudança da sede da Superin-
tendência Regional de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do Noroeste 
 (Supram-NOR), de Unaí para 
Patos de Minas.
Copasa – De autoria do de-
putado Fabiano Tolentino 
(PPS), também foi aprovado 
pedido de audiência sobre 
os impactos que a proibição 
da comercialização, do ma-
nuseio e da queima de fogos 
de artifício podem causar à 

indústria do setor no Estado, 
especialmente no município 
de Santo Antônio do Monte 
(Centro-Oeste).

Fabiano Tolentino tam-
bém é coautor, com o depu-
tado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB), de solicitação de re-
união conjunta com as Co-
missões de Agropecuária e 
Agroindústria e de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte 
para discutir a atuação da Co-
pasa em Minas, tendo-se em 
vista as constantes reclama-
ções relacionadas aos serviços 
prestados nos municípios.

Por fim, o deputado Ro-
berto Andrade (PSB) teve 
aprovado requerimento de 
visita à Usina Fotovoltaica de 
Pirapora (Norte), operada pe-
la empresa francesa Électrici-
té de France (EDF), com a fi-
nalidade de conhecer o em-
preendimento.

Comissão aprova debate sobre projeto
que altera licenciamento de barragens

Duas comissões deverão de-
bater, em audiência conjunta, 
o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que cria regras para o licen-
ciamento ambiental e a fisca-
lização de barragens no Esta-
do. Requerimento nesse sen-
tido foi aprovado ontem pela 
Comissão de Minas e Energia. 
A solicitação é do presidente 
da comissão, deputado João 
Vítor Xavier (PSDB). A audiên-
cia conjunta incluiria ainda a 
Comissão de Administração 
Pública.

O PL 3.676/16 é de au-
toria da Comissão Extraor-
dinária das Barragens, cria-
da pela ALMG em novembro 
de 2015, logo após o rom-
pimento da Barragem de 
Fundão, da mineradora Sa-
marco, em Mariana (Região 
Central do Estado). A tragé-
dia destruiu o subdistrito de 

Bento Rodrigues, provocou 
ao menos 18 mortes e po-
luiu diversos cursos-d’água 
da Bacia do Rio Doce.

O objetivo da proposição 
é viabilizar alternativas téc-
nicas às barragens de con-
tenção, proibindo a constru-
ção de novas barragens com 
o método conhecido por “al-
teamento a montante”, como 
o que foi utilizado em Fundão. 
O projeto também detalha o 
Plano de Segurança da Barra-
gem e exige sua apresentação 
junto com o pedido do licen-
ciamento, além de um Plano 
de Ação de Emergência.

Outro requerimento apro-
vado pela comissão, do depu-
tado Rogério Correia (PT), é 
para realização de audiência 
pública sobre os prejuízos que 
podem ser causados por uma 
eventual privatização do siste-

ma Eletrobras. O requerimen-
to é de autoria do deputado 
Rogério Correia (PT).

Foi aprovado ainda reque-
rimento do deputado Cabo Jú-
lio (PMDB) para realização de 
audiência conjunta com a Co-
missão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 
sobre o impacto da implan-
tação, em municípios minei-
ros, de eletrodos do Sistema 
de Transmissão Xingu -Rio. Es-
se sistema conduzirá energia 
produzida pela Usina de Belo 
Monte, no Pará.

Mudança no licenciamento será tratada em reunião conjunta

Comissão de Desenvolvimento Econômico vai discutir PL 4.773/17

Guilherme Dardanhan

Guilherme Dardanhan
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Oposição cobra acerto de contas do
governo do Estado com os municípios

Parlamentares de oposição 
defenderam, na tarde de on-
tem, na Reunião Ordinária 
de Plenário, a criação, na As-
sembleia Legislativa, de uma 
comissão extraordinária de 
acerto de contas entre o go-
verno do Estado e os muni-
cípios. Em pronunciamento, 
o líder da Minoria na ALMG, 
deputado Gustavo Valadares 
(PSDB), disse que a defesa da 
criação da comissão foi acer-
tada em reunião realizada pe-
los deputados que integram 
o Bloco Verdade e Coerência, 
de oposição ao governador.

Segundo o parlamentar, 
essa comissão é inspirada na 
Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Minas 
e a União, que iniciou suas 
atividades no Parlamento mi-
neiro em abril do ano passa-
do e aprovou seu relatório fi-
nal em novembro. O docu-
mento defende que as perdas 
dos estados sejam considera-
das para abater a dívida que 
cada um possui com a União. 

Na mesma linha, Gustavo 
Valadares defende que há um 
passivo crescente do Esta-
do com os municípios, resul-
tado da sistemática retenção 
de repasses de recursos que 
pertencem às prefeituras.

“Vamos requerer ao pre-
sidente da Assembleia, de-
putado Adalclever Lopes 
 (PMDB), que crie imediata-
mente essa comissão extraor-
dinária. Esperamos contar 
com o apoio de membros de 
todos os blocos. Quem quiser 

assinar esse pedido será mui-
to bem -vindo”, afirmou o líder 
da Minoria na Assembleia.
Obstrução – Um pouco antes, 
o deputado Arlen  Santiago 
(PTB) já havia ocupado a tri-
buna para anunciar que os 
deputados de oposição esta-
riam, a partir de ontem, em 
“obstrução sistemática e ab-
soluta” pela falta de repasses 
obrigatórios do Estado para 
os municípios.

“O Estado tem retido di-
nheiro da saúde da popu-
lação de Minas. O mesmo 
acontece em outros setores, 
dinheiro como o da meren-
da e do IPVA, maldades que 

esse governo tem feito com 
o povo. Até mesmo dinheiro 
de emenda de deputados fe-
derais cai no caixa do gover-
no do Estado e de lá não sai 
mais”, criticou Arlen Santiago.
Lei Kandir – A Comissão Ex-
traordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União 
analisou os prejuízos causa-
dos ao Estado pela Lei Kan-
dir (Lei Complementar 87, 
de 1996), que desonerou o 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) das exportações de 
commodities, resultando num 
passivo do governo federal 
com o Estado estimado em 

R$ 135 bilhões, como indica o 
relatório final.

Como a dívida do Estado 
com a União é estimada em 
cerca de R$ 87 bilhões, com o 
acerto de contas Minas passa-
ria de devedora a credora, em 
um valor aproximado de R$ 48 
bilhões. A proposta da comis-
são extraordinária é que essa 
quantia seja investida gradual-
mente pelo governo federal 
em obras de infraestrutura no 
Estado, até 2048.

Antes de preparar o seu 
relatório, a Comissão do Acer-
to de Contas realizou uma sé-
rie de visitas e audiências na 
Capital e no interior.

Sarah Torres

Municípios 1
O deputado Arnaldo Silva 
(PR) falou sobre o retorno 
das reuniões na Assembleia 
Legislativa e ressaltou, em 
especial, a atuação dos par-
lamentares de oposição. Pa-
ra ele, Minas Gerais passa 
por grave crise institucional, 
sobre a qual a ALMG deve 
se posicionar. Caso contrá-
rio, segundo o deputado, o 

Parlamento correrá o risco 
de ser desacreditado pela 
população. Arnaldo Silva 
ainda questionou qual tem 
sido o destino dos recursos 
que o Estado tem deixado 
de repassar aos municípios 
mineiros. Segundo ele, o 
governo estadual tem reti-
do as verbas que são cons-
titucionalmente devidas aos 
municípios. “As nossas cida-

des, sobretudo de regiões 
como Jequitinhonha e Mata, 
vivem condições de extre-
ma precariedade”, declarou 
o deputado. Ele também 
anunciou que vai solicitar 
audiências públicas para ob-
ter esclarecimentos sobre o 
funcionamento do Grupo de 
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado, em 
Uberlândia.

ORADORES

Atrasos nos repasses de recursos foram alvo de críticas de deputados, na Reunião de Plenário
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Municípios 2 
O deputado Carlos Henrique 
(PRB) reconheceu, em seu 
pronunciamento na Reunião 
Ordinária de Plenário, que os 
municípios mineiros estão 
enfrentando uma situação 
crítica. Conforme o deputa-
do, o governo estadual já ha-
via sinalizado o repasse dos 
recursos devidos às prefeitu-
ras. Ele fez críticas à Secre-

taria de Estado de Fazenda, 
que, segundo o parlamentar, 
já havia se comprometido 
a regularizar a remessa das 
verbas constitucionais refe-
rentes a áreas como saúde e 
educação, mas teria voltado 
atrás, sem explicações. Car-
los Henrique lembrou que há 
municípios, de regiões como 
o Vale do Jequitinhonha, que 
não podem esperar muito, 

pois já vivenciam graves pro-
blemas. O parlamentar, que 
pertence à base do governo 
do Estado, reiterou sua soli-
dariedade aos prefeitos de 
Minas Gerais. Ele disse, no 
entanto, estar confiante de 
que o governador Fernan-
do Pimentel não permitirá a 
continuidade desse quadro 
de crise financeira nos mu-
nicípios.

Educação
Uma reunião realizada para 
discutir a situação financeira 
da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), 
realizada na própria cida-
de, foi tema do pronuncia-
mento do deputado Carlos 
 Pimenta (PDT). No encon-
tro, foi sugerida a criação 
de uma frente parlamentar 
em defesa da instituição de 

ensino superior e também 
da Universidade do Estado 
de Minas Gerais (Uemg). Se-
gundo Carlos Pimenta, falta 
interesse do Estado pelo 
destino da Unimontes e as 
dificuldades diversas leva-
ram a instituição a enfrentar 
uma greve de servidores, 
o que poderá se repetir. O 
deputado leu os 13 pontos 
de acordo celebrado pelo 

governo do Estado com os 
servidores, que encerrou a 
paralisação, todos descum-
pridos, conforme o parla-
mentar, apesar de a nego-
ciação ter sido acompanha-
da pela Justiça. “Ninguém é 
obrigado a assinar acordo, 
mas quando faz isso tem 
que cumprir”, declarou. Em 
aparte, Gil Pereira (PP) con-
cordou com o colega.

Transporte
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) comemorou a pu-
blicação do edital de licitação 
da Rodovia BR 367. Ele lem-
brou o descaso histórico com 
as estradas que cortam o 
Norte do Estado e disse que 
já fez inúmeras críticas ao 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit). Afirmou, no entan-

to, que o processo licitatório 
deve ser celebrado. Doutor 
Jean Freire acrescentou que 
essa não é uma conquis-
ta apenas de seu mandato, 
mas de todos os parlamen-
tares que já se empenharam 
nessa luta, como os atuais 
deputados federais da ban-
cada mineira. Ele ressaltou a 
destinação de emendas par-
lamentares, na Câmara dos 

Deputados, para viabilizar as 
obras na rodovia. Apesar dis-
so, declarou que não aceitará 
críticas daqueles que “nem 
sequer conhecem a rodovia, 
porque preferem ir ao Norte 
de avião”. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) e a deputada Marília 
Campos (PT) destacaram o 
trabalho realizado por Dou-
tor Jean Freire na ALMG.

Previdência 
Um rombo nos cofres do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares de Minas 
Gerais (IPSM) foi denuncia-
do pelo deputado  Sargento 
 Rodrigues (PDT). Segundo 
ele, o governo do Estado deve 
ao instituto em torno de R$ 
2,8 bilhões, conforme levan-
tamento apresentado pela 
direção do IPSM em visita da 

Comissão de Segurança Pú-
blica. “Esse é o tamanho do 
calote perpetrado pelo gover-
nador Fernando Pimentel no 
IPSM, que é a última salva-
guarda de muitas famílias”, la-
mentou. De acordo com Sar-
gento Rodrigues, foram pre-
judicados 225 mil segurados, 
entre policiais e bombeiros, 
pensionistas e dependentes. 
O deputado defendeu a ins-

talação de uma comissão par-
lamentar de inquérito sobre o 
tema. “Os deputados da base 
de governo também têm que 
exercer o controle e a fiscali-
zação do Estado. Não podem 
mais ficar mudos”, afirmou. 
Em aparte, o deputado Arlen 
Santiago (PTB) disse que a 
Santa Casa de Montes Claros 
já recusa atendimento a pa-
cientes do IPSM.

Finanças 
O deputado Felipe Attiê 
(PTB) afirmou que o déficit 
de R$ 8 bilhões no orçamen-
to do Estado, anunciado pelo 
Poder Executivo, não corres-
ponde à realidade. Segundo 
ele, esse “rombo” é muito 
maior, da ordem de R$ 12 
bilhões. Para o deputado, o 
“respiro” que o governo es-
tadual conseguiu agora, nos 

primeiros meses do ano, está 
no fim, uma vez que a receita 
obtida com a arrecadação do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA), cerca de R$ 4 bilhões, 
está sendo utilizada para 
pagar o 13º salário dos ser-
vidores. Ele também disse 
que o déficit previdenciário, 
em 2016, já estava em torno 
de R$ 15 bilhões. Conforme 

o parlamentar, as medidas 
tomadas pelo governador 
Fernando Pimentel, como o 
aumento de impostos, não 
surtirão efeito, porque não 
há controle da despesa. Fe-
lipe Attiê acrescentou que o 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) já deveria ter toma-
do providências para frear o 
“descontrole” fiscal em Mi-
nas Gerais.

ORADORES (cont.)
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 22 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o 
Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (CEC-LGBT)

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenari-

nho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.448/17 (2º turno), da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Po-
der Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Vermelho Novo

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 

comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h40 Compactos de Comissões 
 1h Panorama – Crianças sob pressão 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (22/11) – Debate a prevenção do câncer de 

próstata durante o Novembro Azul, que trata da conscientização 
da saúde do homem 

 4h30 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 
com José Luiz Quadros de Magalhães

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil 
 7h Zás – Cantor Sérgio Moreira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Crianças sob pressão 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse 

 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Município e a política de mobilidade urbana, com 

Eduardo Fernandes Silva
 21h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 3h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.399/16

Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-

tém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de criar a 
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Discussão em 
2º turno (urgência)

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 
1º turno

Mensagem suspeita? Não abra, não responda, não 
repasse e não apague: encaminhe-a como anexo para 

spamtrap@almg.gov.br

Em caso de dúvida, abra uma solicitação na Central GTI.
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