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TCU diz que renovação de concessões
ferroviárias obedecerá a estudos prévios

Clarissa Barçante

Comissão Pró-Ferrovias ouviu secretário do TCU sobre a antecipação da renovação das concessões

ses números. “Seriam mais 40 
anos de concessão para a Vale, 
sem garantia de continuidade 
do transporte de passageiros e 
com previsão de recursos dire-
cionados para outros estados. 
Minas não aceitará isso”, afir-
mou o parlamentar.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) ressaltou que há tri-
lhos ociosos passando por 22 
cidades da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, os 
quais são utilizados apenas 
para o transporte de carga, 
mas que poderiam ser desti-
nados também à mobilidade 
de passageiros se os recursos 
ficassem em Minas.

que envolve a Vale e a EFVM.
Segundo ele, a operação 

seria de R$ 9 bilhões, dos 
quais 66%, apontados como 
investimento no Estado, na 
prática se tratariam apenas 
de manutenção. Outros 30% 
seriam, ainda pelos cálculos 
de Cássio dos Santos, investi-
mento cruzado, com recursos 
sendo aplicados em benefício 
da Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste, nos Estados de 
Mato Grosso e Goiás. Resta-
riam para Minas somente 4% 
de investimento.

O deputado João Leite 
(PSDB), que preside a comis-
são, se disse assustado com es-

13.448, de 2017. “O que não 
deve ser feito só por estar 
autorizado, apenas se estiver 
bem justificado”, ponderou.

Quanto às antecipações 
das concessões, Uriel Papa 
avaliou que essa opção surgiu 
por iniciativa da União, tendo 
em vista um contexto econô-
mico de crise agravado pela 
questão fiscal, o que resultou 
na busca de suporte na inicia-
tiva privada.

A despeito das coloca-
ções do TCU, o procurador do 
Estado Cássio Ribeiro dos San-
tos alertou que são claras as 
desvantagens da antecipação 
das concessões, como no caso 

O secretário de Fiscalização 
de Infraestrutura Portuária, 
Hídrica e Ferroviária do Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
Uriel Papa, afirmou ontem 
que o órgão vai analisar pre-
viamente a viabilidade técnica 
e econômica de todas as pro-
postas de antecipação de con-
cessões ferroviárias no Brasil. 
Convidado para falar sobre 
o assunto em audiência da 
Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras, Uriel dis-
se que deverá chegar ao tri-
bunal, em breve, o processo 
de antecipação da concessão 
da Estrada de Ferro Vitória a 
Minas (EFVM), explorada pela 
Vale. Faltaria, para isso, ape-
nas a conclusão de estudos 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT).

“A agência está analisan-
do as contribuições feitas em 
audiências públicas. Entre os 
pontos relevantes levantados 
nessas audiências estão crí-
ticas ao investimento cruza-
do”, destacou Uriel. Esse tipo 
de investimento permite que 
recursos obtidos com a reno-
vação antecipada sejam des-
tinados a outros estados, e 
essa é uma das preocupações 
da Comissão Pró-Ferrovias.

O representante do TCU 
frisou, contudo, que o inves-
timento cruzado é autorizado 
por dispositivo da Lei Federal 

PL destaca valor histórico de ferrovias
na questão do patrimônio.
Audiovisual – A Comissão de 
Cultura também deu parecer 
de 1º turno pela aprovação do 
PL 5.103/18, do ex-deputado 
Durval Ângelo, que disciplina 
o fomento ao audiovisual no 
Estado. O projeto está pronto 
para análise do Plenário. 

nal. Agora, o projeto está pron-
to para análise do Plenário.

Entre outras coisas, o PL 
5.190/18 estabelece que a 
supressão de linhas ou ramais 
ferroviários será precedida por 
audiências públicas e ficará 
condicionada à aprovação dos 
órgãos competentes, inclusive 

prevê o reconhecimento do 
valor histórico e cultural das 
ferrovias no Estado. 

O relator, deputado Bosco 
(Avante), opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), que corrige 
vícios jurídicos do texto origi-

Discutidas ontem em audiên-
cia pública (leia acima), as 
ferrovias mineiras são tema 
também do Projeto de Lei 
(PL) 5.190/18, que recebeu 
ontem parecer de 1º turno 
favorável da Comissão de Cul-
tura. A matéria, de autoria do 
deputado João Leite ( PSDB), 
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Em momento político adverso, Pastoral
da Terra recebe homenagem na ALMG

Guilherme Bergamini

Trabalho da Pastoral da Terra foi destacado em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos

Judiciário e que, por isso, os 
advogados populares sempre 
atuaram de forma integrada 
à Pastoral da Terra. 
Fórum – Em outra reunião re-
alizada ontem, a Comissão de 
Direitos Humanos aprovou o 
relatório final do fórum técni-
co Plano Estadual da Política 
para a População em Situa-
ção de Rua, que contém 144 
propostas e 15 sugestões de 
desdobramentos sobre o te-
ma, tais como requerimentos 
e projetos de lei.

A etapa final do even-
to foi promovida, em junho 
deste ano, pela Assembleia 
Legislativa, em parceria com 
a Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos e o Comitê 
de Acompanhamento da Po-
lítica para População de Rua. 
O objetivo foi elaborar um 
plano estadual para atender 
esse público.

“Chamam de terroristas os 
produtores com as mãos ca-
lejadas de trabalhar na terra, 
e chamam de produtores os 
que grilam áreas indígenas e 
quilombolas”, declarou Ro-
gério Correia.

O deputado Cristiano 
Silveira (PT), presidente da 
comissão, ressaltou que a mi-
litância de entidades como a 
Pastoral da Terra é, mais do 
que nunca, necessária.

O procurador de Justiça 
Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira também homena-
geou a CPT e declarou que o 
Ministério Público vai traba-
lhar para evitar a criminaliza-
ção dos movimentos sociais.

O representante da  Rede 
Nacional de Advogados Po-
pulares, Thales Vioti, afirmou 
que a opressão aos movi-
mentos do campo se deu 
historicamente via Poder 

em 2017, ocorreram 70 as-
sassinatos de lideranças cam-
ponesas no Brasil, maior nú-
mero desde 2003. “Enquanto 
continuar a injustiça agrária, 
não teremos justiça social”, 
afirmou ele.

“Esta é uma homena-
gem não só ao passado e ao 
presente, mas também é um 
pedido para o futuro”, disse 
o deputado Rogério Correia 
(PT) sobre a reunião, solicita-
da por ele. O parlamentar en-
fatizou que a eleição de Jair 
Bolsonaro para a Presidência 
da República pode represen-
tar retrocessos e que os mo-
vimentos sociais terão mui-
tos obstáculos pela frente.

Uma das críticas do de-
putado ao grupo que vai 
ocupar a Presidência diz 
respeito à tentativa de trans-
formar os membros desses 
movimentos em terroristas. 

Em audiência pública realiza-
da ontem, a Comissão de Di-
reitos Humanos homenageou 
a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) de Minas Gerais, que 
completa 40 anos no primei-
ro semestre de 2019. Os par-
ticipantes da reunião desta-
caram o trabalho da institui-
ção nessas quatro décadas e 
defenderam a importância de 
sua continuidade, apesar do 
momento político adverso.

O coordenador da CPT em 
Minas, frei Gilvander Luís Pe-
reira, lembrou a história da en-
tidade, que nasceu em 1975 
para lutar ao lado de pessoas 
expulsas de suas terras, espe-
cialmente na região da Ama-
zônia. Em Minas, a Pastoral foi 
instalada em 1979.

“A CPT nasceu dentro 
da ditadura militar-civil-em-
presarial. Como dizia Santo 
Agostinho, de todo mal pode 
sair um bem. E a nossa pasto-
ral é um bem que foi gestado 
na ditadura”, disse.

Segundo ele, com o pas-
sar dos anos foi necessário 
expandir o trabalho e, hoje, 
a instituição atua ao lado de 
comunidades tradicionais, co-
mo de quilombolas e povos 
indígenas, e de agricultores 
familiares. O coordenador da 
CPT acrescentou que o  atual 
momento político fragiliza 
ainda mais esses grupos e 
que, portanto, será necessá-
rio fortalecer a militância para 
a garantia de direitos.

Frei Gilvander apresen-
tou dados segundo os quais, 

Acampamento do MST será debatido
ferir presos vinculados à fac-
ção criminosa Primeiro Co-
mando da Capital para o Pre-
sídio Inspetor José Martinho 
Drumond, em Ribeirão das 
Neves, será tema de uma das 
audiências aprovadas ontem 
pela Comissão de Segurança 
Pública. O requerimento é de 
autoria do deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB).

Carlos Arantes, a intenção 
da audiência solicitada pela 
Comissão de Agropecuária 
é discutir o tema sob o pon-
to de vista dos proprietários 
de terras e fazer um contra-
ponto à reunião de hoje, na 
qual o assunto será discutido 
a partir da perspectiva das fa-
mílias que vivem no local. 
Presídio – A proposta de trans-

(Sul). A reunião foi solicitada 
pelos deputados Antonio Car-
los Arantes (PSDB) e Fabiano 
Tolentino (PPS).

O acampamento, chama-
do Ariadnópolis, será tema 
de outra reunião na ALMG, a 
ser realizada pela Comissão 
de Direitos Humanos hoje, 
às 9 horas, no Espaço José 
Aparecido. Segundo Antonio 

As Comissões de Agropecuá-
ria e Agroindústria e de Se-
gurança Pública se reuniram 
ontem para aprovar reque-
rimentos. Na Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria, 
foi aprovado requerimento de 
audiência sobre acampamen-
to do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra 
(MST) em Campo do Meio 

COMISSÕES
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Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.824/16

Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 
1º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via a Miraí. Votação em 1º turno

PL 4.725/17
Do deputado Ulysses Gomes. Dá nova redação a parágrafo da Lei 

13.138, de 1999, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Poço Fundo. 
Votação em 1º turno

PL 5.358/18
Do deputado Ricardo Faria. Dá nova redação à Lei 12.995, de 1998, 
que autoriza o Executivo a fazer doação ou reversão dos imóveis que 
menciona. Votação em 1º turno

PLC 78/18
Do procurador-geral de Justiça. Altera a Lei Complementar 34, de 
1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público. Discussão 
em 1º turno

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Insegurança jurídica e leis complexas
são entraves para aeroporto industrial

Comissão de Desenvolvimento busca solução para impasse

Sarah Torres

Bruno Nepomuceno, de-
legado da Alfândega da Recei-
ta Federal em Belo Horizonte, 
também destacou, na audiên-
cia, a modernização da legis-
lação tributária como condi-
ção para a implementação do 
Aeroporto Industrial. 

Segundo Geraldo  Magela 
da Silva, representante do 
Sistema Ocemg (Organização 
das Cooperativas de Minas 
Gerais), já há cooperativas 
interessadas em se instalar 
no entorno do Aeroporto de 
Confins, mas esses projetos 
dependem do próprio cresci-
mento do aeroporto. 

Os deputados Roberto 
Andrade (PSB), Antonio Carlos 
Arantes (PSDB) e Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) defenderam 
a preservação das condições 
de operação do Aeroporto 
de Confins e se compromete-
ram a atuar sobre o próximo 
governo estadual para que o 
impasse seja resolvido.

retorno dos grandes voos ao 
Aeroporto da Pampulha.

O diretor-presidente da 
concessionária disse que o 
Aeroporto de Confins ofere-
ce voos para 45 destinos. No 
entanto, se o Aeroporto da 
Pampulha também passar a 
operar voos de grande porte, 
Confins perderia aproximada-
mente 20 desses destinos. A 
Portaria 911, editada em ou-
tubro de 2017 pelo Ministério 
dos Transportes, autoriza as 
operações na Pampulha. 

Marcos Brandão apon-
tou ainda que, para a concre-
tização do projeto do Aero-
porto Industrial, é necessária 
a simplificação da legislação 
tributária. A complexidade 
atual desse conjunto de leis 
fez com que a BH Airport 
contratasse um escritório de 
advocacia especializado, pa-
ra sanar dúvidas levantadas 
pelas empresas interessadas 
em utilizar os serviços.

Internacional. Ele participou, 
ontem, de audiência realiza-
da pela Comissão de Desen-
volvimento Econômico.

A BH Airport, segundo 
Marcos Brandão, já possui 
os recursos, as licenças e as 
demais condições para dar 
sequência ao projeto, mas o 
empreendimento não saiu do 
papel, entre outros motivos, 
por causa da perspectiva de 

A concretização do projeto 
do Aeroporto Industrial de 
Confins, que operaria junto 
ao Aeroporto Internacional, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, depende de 
maior segurança jurídica e da 
simplificação da atual legisla-
ção tributária. É o que afirma 
Marcos Brandão, diretor-
-presidente da BH Airport, 
concessionária do Aeroporto 

Projeto trata de violência obstétrica
do Tribunal de Justiça, que al-
tera quadros de cargos comis-
sionados e efetivos na Justiça 
Militar. A matéria recebeu pa-
recer favorável da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), foram 
consideradas constitucionais 
diversas proposições, entre as 
quais o PL 5.188/18, do gover-
nador Fernando Pimentel, que 
altera as leis de proteção ao 
ipê-amarelo e ao pequizeiro. 

incluídos nove municípios. A 
matéria pode voltar a Plenário.

Na Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da 
Ação Social, recebeu parecer 
de 2º turno favorável o PL 
4.267/17, do deputado Cabo 
Júlio (MDB), que dispõe so-
bre as associações de socorro 
mútuo. A proposição tam-
bém pode ter votação defini-
tiva em Plenário.
Justiça – Também está pronto 
para análise em Plenário, mas 
em 1º turno, o PL 5.389/18, 

situação de abortamento.
Idene – Outras comissões se 
reuniram ontem para analisar 
projetos. A Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionaliza-
ção recomendou a aprovação, 
em 2º turno, do PL 4.392/17, 
do deputado Paulo Guedes 
(PT), que acrescenta muni-
cípios à área de atuação do 
Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste (Idene). 
Conforme o substitutivo apre-
sentado pelo relator, deputado 
Bosco (Avante), poderão ser 

A Comissão de Saúde deu 
ontem parecer de 2º turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 4.677/17, da deputada 
Geisa Teixeira (PT), que trata 
do combate à violência obs-
tétrica. A matéria, que pode 
ser votada em definitivo pelo 
Plenário, foi relatada pelo de-
putado Carlos Pimenta (PDT). 
Ele recomendou a aprovação 
na forma do vencido. O pro-
jeto visa garantir atendimen-
to humanizado à gestante, à 
parturiente e à mulher em 
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos Nica Vilela: Fios e formas de Itaguara 

(Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Espaço José Aparecido) – debater, com 
a presença de convidados, os riscos da retirada de famílias da ocupação 
Ariadnópolis. Requerimento: deputado Rogério Correia

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – deba-

ter, com a presença de convidados, projetos de trens turísticos em Minas 
Gerais. Requerimento: deputados João Leite, Celinho do Sinttrocel e Ro-
berto Andrade

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – 

 discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, o Projeto de Lei 5.456/18, do governador Fernan-
do Pimentel, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do 
Estado. Requerimento: deputado João Magalhães

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

tir e votar proposições da comissão
19 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Ventre sagrado: as deusas em movimento, com 
o grupo de dança árabe Saáda Talibah

PL 3.446/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trechos de ro-
dovia a Brumadinho. Discussão em 2º turno

PL 4.029/17
Do deputado Rogério Correia. Institui a Zona da Mata como Polo Agro-
ecológico e de Produção Orgânica. Discussão em 2º turno

PL 4.191/17
Do deputado Gustavo Valadares. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Córrego Fundo. Discussão em 2º turno

PL 4.221/17
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 18.995, de 2010. Discussão em 2º turno

PL 4.520/17
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Executivo a doar trechos de rodo-
via a Andrelândia. Discussão em 2º turno

PL 4.692/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Executivo a doar trecho 
de rodovia a Estrela do Sul. Discussão em 2º turno

PL 4.714/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o IEF a doar imóvel a Pará de Mi-
nas. Discussão em 2º turno

PL 4.727/17
Do deputado Tito Torres. Autoriza o Executivo a doar bem público a 
Dom Joaquim. Discussão em 2º turno

PL 4.731/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Carmo do Cajuru. Discussão em 2º turno

PL 4.856/17
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Executivo a doar trecho de 
rodovia a Pintópolis. Discussão em 2º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas. Discussão em 
2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 
2º turno

PL 5.181/18
Do TJMG. Institui auxílio-saúde e auxílio-transporte a servidores do Ju-
diciário. Discussão em 1º turno

PL 5.275/18
Do procurador-geral de Justiça. Institui assistência à saúde para os ser-
vidores do Ministério Público. Discussão em 1º turno

PL 5.407/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera a Lei 22.415, de 2016, que 
fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Discussão 
em 1º turno

PL 5.408/18
Do governador Fernando Pimentel. Altera artigo da Lei 21.527, de 
2014, autorizando a Secretaria de Fazenda a realizar procedimen-
tos operacionais para implementação de pagamentos. Discussão 
em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – Nilma Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Discussão sobre a ética na política e na gestão pública, 

com Mariah Brochado Ferreira  
 4h Comissão de Direitos Humanos (12/7) – Debate sobre a 

condenação do Brasil, pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, pela morte de Wladimir Herzog

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Nilma Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento de 

Minas: regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri
 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 – Nilma Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Direitos trabalhistas
 20h Pensando em Minas – A incorporação do conflito no processo 

legislativo, com Flávia Pessoa e José Alcione Bernardes
 21h30 Geração – Van com tudo
 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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