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Secretaria de Meio Ambiente apresenta
normas para agilizar o licenciamento 

Com o objetivo de esclare-
cer as recentes mudanças no 
licenciamento e na fiscaliza-
ção ambiental, a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável recebeu 
ontem o titular da Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad), 
Germano Vieira. Ele apresen-
tou as principais inovações 
estabelecidas pelo Decreto 
47.383, editado em março 
pelo governo do Estado para 
modernizar e desburocratizar 
essas atividades, em conso-
nância com a reformulação 
do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (Sisema) promovida 
pela Lei 22.073, de 2016. Tam-
bém se insere nesse contexto a 
Deliberação Normativa 217, de 
2017, do Conselho Estadual de 
Política Ambiental.

Entre as alterações trazi-
das pelas normas está o licen-
ciamento ambiental simplifica-
do (LAS), que autoriza a opera-
ção de empreendimentos de 
pequeno potencial poluidor 
por meio de cadastro eletrôni-
co. O governo trabalha com a 
meta de que todos os proces-
sos de licenciamento possam 
ser realizados por meio eletrô-
nico até o fim de 2018.

Também no ambiente 
virtual, o cidadão passou a 
contar com o Sistema de Re-
querimento de Licenciamento 
Ambiental, que recebe solici-
tações de licenciamento, e o 
agendamento eletrônico para 
atendimento nas regionais do 
Sisema. Essa medida contri-
buiu, de acordo com Germa-
no, para a redução de 25 mil 
atendimentos presenciais, no 
período de 2016 a 2017.

Outro sistema eletrônico 
desenvolvido foi a platafor-

ma Infraestrutura de Dados 
Especiais (IDE), na qual estão 
disponíveis as características 
do território onde se preten-
de implantar um empreendi-
mento, inclusive com informa-
ções sobre questões sensíveis 
do ponto de vista ambiental.

Um dos principais resul-
tados de toda essa reformu-
lação foi a redução do passivo 
de processos de licenciamen-
to. Na comparação do ano de 
2018 com o de 2014, houve 
um incremento de 231% de 

processos decididos. A varia-
ção positiva é de 79%, se a 
comparação se restringir ao 
ano de 2017. 

Germano classificou como 
essencial nesse processo de 
modernização o Plano de 
Eficiência Ambiental, que ins-
tituiu metas a serem cumpri-
das pelos servidores do Si-
sema, em troca de compen-
sações financeiras. A meta 
atual é a de eliminar todo o 
passivo acumulado no prazo 
de cinco anos.

Produtores questionam algumas mudanças
Nem todas as mudanças 
promovidas pela Semad fo-
ram bem recebidas pelos 
produtores rurais. Na opi-
nião do assessor da Fede-
ração da Agricultura e Pe-
cuária do Estado (Faemg), 
Carlos Alberto Oliveira, uma 
das falhas foi a supressão 
da denúncia espontânea, 
instrumento utilizado pelo 
produtor para informar o 
não cumprimento de nor-
mas ambientais em seu em-
preendimento, no momento 

em que ingressa com o pe-
dido de regularização.

Luiz Fernando Barreto, 
consultor da Irrigação do 
Nordeste Indústria e Co-
mércio, criticou a majora-
ção de multas. 

Já o presidente da Fede-
ração dos Pescadores e Aqui-
cultores do Estado, Valtin da 
Rocha, abordou as dificulda-
des impostas a milhares de 
pescadores pela proibição da 
pesca profissional em impor-
tantes rios do Estado.

O deputado Inácio Fran-
co (PV), que solicitou a au-
diência, criticou a falta de 
diálogo com os pescadores, 
antes de o governo estabele-
cer a proibição. 

Assim como os colegas 
Glaycon Franco (PV), Anto-
nio Carlos Arantes (PSDB) e 
Dilzon Melo (PTB), ele tam-
bém teceu considerações so-
bre a demora na análise de 
processos de licenciamento 
e de outorga para o uso de 
água, que geram penaliza-

ções a produtores, mesmo 
enquanto eles aguardam o 
andamento de seus pedidos 
de regularização.

Dilzon Melo e Inácio 
Franco propuseram a criação 
urgente de um fundo esta-
dual para a preservação do 
meio ambiente, financiado 
pelas multas aplicadas pelo 
governo. Antonio Carlos 
Arantes também defendeu 
que a Semad somente apli-
que multas após reincidên-
cia dos infratores.

Reunião da Comissão de Meio Ambiente teve representantes do governo mineiro e do setor produtivo

Guilherme Bergamini
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Projeto que exige intérprete de Libras
em eventos oficiais pode ir a Plenário

O Projeto de Lei (PL) 4.614/17, 
do deputado Isauro Calais 
(MDB), que obriga a inclusão 
de intérprete da Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) em 
todos os eventos públicos 
oficiais do Estado, recebeu 
ontem parecer de 2º turno 
favorável da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO). Com isso, está 
pronto para análise do Plená-
rio, em 1º turno. 

O relator, deputado Cás-
sio Soares (PSD), recomen-
dou a aprovação na forma do 
substitutivo nº 2, da Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. 
Enquanto o projeto original 
cria uma nova lei dispondo 
sobre a presença obrigató-
ria do intérprete de Libras, 
o substitutivo nº 2 mantém 
a proposta da Comissão de 
Constituição e Justiça, de 

acrescentar um artigo no 
mesmo sentido à Lei 10.379, 
de 1991, que reconhece ofi-
cialmente a linguagem de Li-
bras no Estado.

Cássio Soares observa, no 
parecer, que a efetividade da 
norma depende da exigência 
de se qualificarem servido-
res na linguagem de sinais 
para o atendimento aos de-
ficientes auditivos.
Plenário – Outras duas pro-
posições analisadas ontem 
pelas comissões estão pron-
tas para ir a Plenário. Uma 
delas é o Projeto de Lei 
895/15, do deputado Gil Pe-
reira (PP), que trata da Polí-
tica de Prevenção e Controle 
do Diabetes em Crianças e 
Adolescentes Matriculados 
nas Escolas das Redes Pública 
e Privada. Ele recebeu pare-
cer de 2º turno favorável da 
Comissão de Saúde. 

O relator, deputado 
Carlos Pimenta (PDT), opi-
nou pela aprovação na for-
ma do substitutivo nº 1, 
que apresentou. Ele altera 
o vencido para adequar a 
matéria à técnica legislativa 
e tornar seus dispositivos 
mais claros. 

Na Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social, recebeu parecer fa-
vorável, em turno único, o PL 
2.696/15, do deputado Isauro 
Calais, que cria o prêmio Mu-
nicípio Amigo do Idoso. O re-
lator foi o deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB).

FFO deu aval à proposição sobre linguagem de sinais

 Ricardo Barbosa

PL trata de prevenção à criminalidade

Em reunião realizada on-
tem, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) consi-
derou constitucional o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.813/17, de 
autoria da deputada Marília 
Campos (PT), que prevê a 
instituição de uma Política 
Estadual de Prevenção So-
cial à Criminalidade. O ob-
jetivo é ajudar a promover 
a segurança de pessoas, 
grupos e localidades mais 

vulneráveis à violência e à 
criminalidade.

O relator, deputado Hely 
Tarqüínio (PV), apresentou o 
substitutivo nº 1, que altera 
substancialmente o projeto. 
Ele avaliou que a Lei 21.733, 
de 2015, já estabelece o de-
senvolvimento de política 
de prevenção social da cri-
minalidade como dever do 
Estado e como uma das di-
retrizes da política estadual 

de segurança pública. Sen-
do assim, pelo substitutivo, 
o PL 4.813/17 apenas passa 
a acrescentar três incisos ao 
art. 2º da referida lei.

Os acréscimos dizem res-
peito aos objetivos da polí-
tica, que seriam: promover 
campanhas de conscientiza-
ção sobre violência e crimina-
lidade; realizar estudos para 
identificação espacial da cri-
minalidade, a fim de orientar 
a implementação de ações e 
programas de prevenção; e 
buscar a diminuição da rein-
cidência criminal.
Cargos – Ainda na reunião 
de ontem, a CCJ aprovou 
parecer pela constitucionali-
dade do PL 4.909/18, de au-
toria do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG). A 
proposição faz mudanças na 
nomenclatura de cargos de 
comissão no órgão. O pare-
cer do relator e presidente 
da comissão, deputado Leo-
nídio Bouças (MDB), foi pela 
continuidade da tramitação 

da matéria em sua forma ori-
ginal. O PL 4.909/18 agora 
seguirá à análise da Comissão 
de Administração Pública an-
tes de ser votado em 1º turno 
no Plenário.

De acordo com o TJMG, o 
objetivo do projeto é atualizar 
as estruturas organizacionais 
da Presidência, da 1ª-Vice-Pre-
sidência e da Superintendên-
cia Administrativa, de forma a 
assegurar um melhor funcio-
namento desses setores.
Cartório – Também recebeu 
parecer pela constitucionali-
dade o PL 4.960/18, do TJMG, 
que dispõe sobre a extinção 
de cartório no distrito de 
Quartel do Sacramento, no 
município de Bom Jesus do 
Galho (Vale do Rio Doce). Tra-
ta-se da Serventia do Ofício 
do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e 
Tutelas. O parecer foi do de-
putado Leonídio Bouças, e a 
matéria seguirá agora à aná-
lise da Comissão de Adminis-
tração Pública.

 Luiz Santana

Projeto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça
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ORDEM DO DIA

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre 
o atendimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das 
vítimas de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.761

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, 
teatros, cinemas e igrejas. Prosseguimento da votação em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

COMISSÕES

Greve no ensino infantil será discutida
As reivindicações dos pro-
fessores da educação infantil 
de Belo Horizonte, em greve 
desde 23 de abril, serão de-
batidas em audiência da Co-
missão de Direitos Humanos. 
Requerimento nesse sentido, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), foi aprovado ontem. Os 
grevistas reivindicam, entre 

outras coisas, equiparação 
salarial com educadores do 
ensino fundamental. 

Outras comissões aprova-
ram requerimentos de audiên-
cia. A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte 
vai debater o rompimento de 
contrato entre a Caixa Econô-
mica Federal e a Cemig, para 

o recebimento de contas em 
agências e casas lotéricas. A 
solicitação é do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

A Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas apro-
vou requerimento, do depu-
tado Antônio Jorge (PPS), de 
audiência sobre o combate 

ao uso de entorpecentes, por 
ocasião da Semana Nacional 
de Prevenção e Enfrentamen-
to às Drogas.

Na Comissão de Cultura, 
foi aprovado requerimento 
do deputado Rogério Correia, 
que solicita audiência sobre 
mudanças na regulamentação 
da carreira de músico.

ORADORES

Estradas
O deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) fez críticas ao 
processo de duplicação da 
MG-290, rodovia mineira 
com 96 quilômetros de ex-
tensão, localizada no Sul do 
Estado. Segundo ele, o edital 
que autoriza as obras não foi 
publicado pelo governo esta-
dual, como havia sido previs-
to. “Vidas estão sendo per-

didas na Rodovia da Morte”, 
declarou o parlamentar. Ele 
acrescentou que o Poder Exe-
cutivo tem tratado com des-
caso as demandas da região. 
Dalmo Ribeiro Silva lembrou 
que já se manifestou muitas 
vezes sobre a necessidade 
da duplicação da rodovia 
no Plenário e em audiências 
públicas. A instalação de pe-
dágios em trecho da MG-424 

situado entre a MG-010, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e o município de 
Sete Lagoas (Região Central) 
também foi alvo de questio-
namento do deputado. De 
acordo com ele, a licitação 
para a instalação dos equi-
pamentos foi suspensa por 
decisão judicial, mas ainda é 
preciso que o Estado reveja a 
medida de forma definitiva.

Uemg
Os problemas financeiros 
enfrentados pela Universi-
dade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg) pautaram o 
pronunciamento do deputa-
do Arnaldo Silva (DEM). Ele 
ressaltou a aprovação de re-
querimento para a realização 
de audiência pública sobre 
o tema. “A Uemg tem sido 
deixada de lado pelo gover-

no, e não podemos permitir 
que a falta de recursos com-
prometa o funcionamento 
da instituição”, enfatizou. O 
parlamentar também falou 
sobre o que considera como 
abandono do Hidroex, centro 
de pesquisa sobre recursos 
hídricos, localizado em Frutal 
(Triângulo Mineiro). A entida-
de foi extinta em 2016, mas, 
conforme Arnaldo Silva, os 

prédios e os equipamentos 
estão se deteriorando. Em 
aparte, o deputado Cássio 
Soares (PSD) manifestou sua 
preocupação com a irregu-
laridade dos repasses finan-
ceiros à Uemg. O deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), 
também em aparte, prestou 
homenagem ao município de 
Formiga (Centro-Oeste) por 
seus 160 anos de fundação.

Empréstimo
O deputado João Leite (PSDB) 
questionou pedido de em-
préstimo, no valor de R$ 2 
bilhões, a ser concedido à 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig). Segundo o 
parlamentar, a quantia teria 
sido solicitada pela empresa, 
mas para que fosse repassa-
da ao governo de Minas. “Na 

verdade, assistimos a sub-
terfúgio do Executivo para 
que o empréstimo não seja 
analisado pela Assembleia”, 
declarou João Leite. Ele expli-
cou que os empréstimos so-
licitados pelo governo devem 
ser autorizados pelo Poder 
Legislativo. De acordo com 
o deputado, a oposição já 
apresentou o caso ao Poder 
Judiciário. João Leite também 

defendeu a recomposição do 
fundo de reserva dos depó-
sitos judiciais. Em aparte, o 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) afirmou que o Tribu-
nal de Justiça deve cobrar os 
recursos dos depósitos. Tam-
bém em aparte, o deputado 
Gustavo Valadares (PSDB) 
afirmou que foi solicitada ao 
Tribunal de Contas uma ins-
peção do uso desses valores.Fo
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra – Voto obrigatório ou facultativo, com Edilene Lobo e 
Reginaldo Gomes

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (14/3) – Debate sobre o uso 

racional e sustentável da água, em consonância com o 8º Fórum 
Mundial das Águas

 4h35 Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 
Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério Oliveira e Claus 
Rommel Rodarte 

 6h30 Memória e Poder – Político Valdir Melgaço
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Compactos de Comissões
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 

desenvolvimento regional: Sul e Sudoeste 

 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 Memória e Poder – Político Valdir Melgaço
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Agricultura sustentável 
 20h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de 

Mello 
 21h55 Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado: saúde
 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

Das 8 às 18 horas
• Mostras Faces africanas: os povos do Rio Omo, de Jair Soares, e Dimen-

sões, de Lila Hamdan (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Biblioteca Camilo Prates) – visitas téc-
nicas ao arquivo da Assembleia 

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater o fechamento 

de agências dos Correios e as demissões de trabalhadores da empresa. 
Requerimento: deputado Doutor Jean Freire 

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

e votar proposições da comissão

13 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio, da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• 2ª Semana Nacional de Arquivos (Escola do Legislativo) – Seminário Ges-

tão Arquivística no Âmbito do Poder Legislativo 
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade da Saúde e Ecologia 

Humana, de Vespasiano
14h15

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
19 horas

• Zás (Teatro) – Grupo Ofó, com o espetáculo Do orum ao aiyê

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 

de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sis-
tema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e 
a Política Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre 
as ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

ORDEM DO DIA (cont.)


