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Renovação antecipada de concessões
é repudiada em audiência pública

Ano eleitoral é considerado inadequado
minação nos documentos da 
ANTT para que os recursos 
potencialmente gerados no 
processo sejam investidos em 
projetos ferroviários.
Frentes – O presidente da co-
missão, deputado João Leite 
(PSDB), disse que outras fren-
tes de ação serão tomadas 
para a revitalização do siste-
ma ferroviário mineiro. Ele 
citou a inclusão de projetos 
nesse sentido no Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG), que será enviado pelo 
governador neste semestre.

de Michel Temer, não é ade-
quado para essa discussão.

“É um período de rene-
gociação sobre o projeto de 
país que vamos criar”, desta-
cou o subsecretário de Proje-
tos da Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Pú-
blicas, Marcos Túlio de Melo, 
que acredita que, nesse con-
texto, não se devem tomar 
decisões que vão reverberar 
por décadas.

O subsecretário, em co-
ro com outros convidados, 
questionou a falta de deter-

concessões. Alguns dos dis-
positivos questionados alie-
nam o patrimônio ferroviário 
em favor das empresas e re-
duzem o tempo de fiscaliza-
ção dos contratos. 

Os presentes também 
criticaram a velocidade com 
que a renovação das conces-
sões tem sido encaminhada, 
o que dificulta a mobilização 
para tratar a questão com o 
cuidado necessário. Os convi-
dados ainda destacaram que 
o atual momento, de disputa 
eleitoral e no fim da gestão 

Uma das preocupações apre-
sentadas pelo procurador mi-
neiro Valmir Costa é de que as 
reuniões da ANTT sejam reali-
zadas apenas para cumprir ri-
tuais formais, e não para ouvir 
a população. Segundo ele, o 
material disponibilizado indica 
que as audiências serão utiliza-
das para legitimar o processo.

Costa afirmou que a Pro-
curadoria apresentou a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade contra trechos da Lei 
13.448, de 2017, que trata 
da renovação antecipada das 

Flávia Bernardo

A reunião acabou contribuindo para a mobilização em prol das ferrovias mineiras

ferroviá ria foi aprovada, na 
última semana, pela ANTT.

Segundo o especialista, 
tal aprovação diz respeito a 
uma linha que atravessa os 
Estados de São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Ele sugeriu que a comissão 
da ALMG leia o documento 
elaborado pela agência para 
justificar tal aprovação, a fim 
de entender os argumentos 
mobilizados.

lação antes de decidir sobre 
a renovação das concessões. 
Em Belo Horizonte, a audiên-
cia será hoje, na ALMG. Ou-
tras audiências devem acon-
tecer no interior do Estado.
Antecipação – A data da 
audiência na capital minei-
ra foi considerada oportu-
na por Antônio Augusto de 
Farias, conselheiro da ONG 
Trem, uma vez que a primei-
ra antecipação de concessão 

tido pela Comissão Pró-Ferro-
vias. Há questionamentos no 
sentido de que as condicio-
nantes para as concessões, 
como a correta prestação 
dos serviços, não têm sido 
seguidas e de que muitas das 
linhas estariam abandona-
das. Assim, não faria sentido 
renovar os contratos.

A legislação vigente de-
termina que a ANTT realize 
audiências para ouvir a popu-

Solicitar a interrupção do 
processo de renovação ante-
cipada da concessão da Es-
trada de Ferro Vitória-Minas 
e de outras concessões ferro-
viárias de Minas Gerais. Essa 
deve ser a principal reivindi-
cação de membros do poder 
público e da sociedade civil 
nas audiências públicas que 
serão realizadas pela Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) para tratar 
dessa proposta.

Interessados em discutir 
o assunto se encontraram na 
última quinta-feira (6), em 
reunião da Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Minei-
ras, para debater as propostas 
e reivindicações que serão de-
fendidas perante a ANTT.

No centro da discussão 
está a possibilidade de o go-
verno federal renovar, por 
mais 30 anos, concessões 
que ainda têm dez anos de vi-
gência. Ou seja, na prática, as 
novas concessões seriam de 
40 anos. A possibilidade de 
antecipação foi aberta  pela 
Medida Provisória 752/16, 
que se transformou na Lei Fe-
deral 13.448, de 2017.

O assunto tem sido discu-
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Peça Danação, com Eduardo Moreira 
 0h30 Comissão do Trabalho (24/5) – Debate sobre o Estatuto de 

Adoção da Criança e do Adolescente 
 4h15 Palestra – Gestão e processos de competências e de desempenho 

na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Campanha na TV: o Brasil prometido 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito sucessório 
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Comissão de Participação Popular (16/7) – Discussão sobre o 

PL federal que flexibiliza as regras dos agrotóxicos 
 12h40 Compactos de Comissões
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Geração – Grupo Girino (Teatro de Bonecos)

 14h Assembleia ao Vivo/Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias 
– Audiência da ANTT para discutir o processo de renovação 
antecipada das concessões ferroviárias 

 18h Sala de Imprensa – Campanha na TV: o Brasil prometido 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – A inclusão do autista no mercado de trabalho, com 

Cristina Abranches 
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo

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

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 

Arte)
14 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Auditório José Alencar 
Gomes da Silva) – participar de audiência pública da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) sobre o processo de renovação antecipa-
da das concessões ferroviárias

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Igor de Oliveira (violão) e Quinteto Brasileiro

Terça-feira (11/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 

Estadual Joaquim Nabuco, de Divinópolis
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-
sença de convidados, a situação dos moradores das unidades residen-
ciais do programa Lares Geraes. Requerimento do deputado Sargento 
Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

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 (12/9)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 

Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano do Colégio Arnaldo, de 
Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 6º ano do Colégio Arnaldo, de 

Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

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)

Quinta-feira (13/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Antônio 

Pinheiro Diniz, de Ibirité
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
13h30

Visitas Orientadas – alunos de turmas especiais da PUC Minas, de Belo Ho-
rizonte

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

19 horas
• Zás (Teatro) – Nosso estranho amor

Sexta-feira (14/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)


