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Assembleia recebe 1º-vice-presidente
do Senado e presidente do TCE-MG

O presidente da Assembleia, 
deputado Agostinho Patrus 
(PV), recebeu ontem o presi-
dente do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MG), Cláudio Cou-
to Terrão, e o 1º-vice-presiden-
te do Senado, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG).

As duas visitas ao novo 
presidente da ALMG foram 
realizadas no Salão Nobre, 
em momentos distintos, a 
fim de fortalecer as parcerias 
institucionais para o enfren-
tamento da crise no Estado. 
Também participaram dos 
encontros os demais parla-
mentares da Mesa da Assem-
bleia e lideranças partidárias.

Estiveram em pauta o 
rompimento da barragem da 
mineradora Vale em Bruma-
dinho (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte) no último 
dia 25, as perdas ocasionadas 
ao Estado pela Lei Kandir e a 
defesa da união de todas as 
correntes político-partidárias 
para o equilíbrio das contas 
em Minas.

Norma federal, a Lei Kan-
dir desonerou o ICMS sobre a 
exportação de commodities, 
comprometendo a principal 
fonte de recursos de diversos 
estados, em especial grandes 
exportadores de minério, 
como Minas Gerais.

“A Assembleia não vai se 
furtar à defesa da união de 
Minas, pois temos assuntos 
pesados como esses a tratar 

pela frente”, pontuou o de-
putado Agostinho Patrus. Ele 
avaliou que o Estado passa 
por um momento gravíssimo 
não somente quanto à ques-
tão financeira. 
Conselhos – Ao senador 
Anastasia, o presidente da 
ALMG disse que a Assem-
bleia precisará de conse-
lhos e recomendações dele. 
Agostinho Patrus destacou 
a liderança, a experiência,  
a capacidade técnica e o 
respeito que o parlamentar 
conquistou no Senado.

Antonio Anastasia, por 
sua vez, cumprimentou a 
Mesa recém-eleita, ao des-

tacar ter pautas em comum 
com a ALMG. Nesse sentido, 
ele anunciou que, nos próxi-
mos dias, solicitará à presidên-
cia do Senado que coloque em 
pauta a análise de proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que aumenta a autonomia 
dos Estados, proposição da 
qual foi o relator na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

Da mesma forma, o se-
nador disse que se empe-
nhará para que seja recom-
posta, no Congresso Nacio-
nal, comissão sobre a Lei 
Kandir, com vistas a revisar a 
norma e o cálculo de valores 
devidos aos estados.

Conforme o senador, 
comissão mista do Senado 
e da Câmara dos Deputados 
apurou, no ano passado, que 
o passivo com os estados re-
lativo à Lei Kandir é de apro-
ximadamente R$ 40 bilhões.

Anastasia alertou, contu-
do, que, por si só, essa revisão 
não bastará para o enfrenta-
mento da crise, salientando 
a importância das reformas 
tributária e previdenciária.

Sobre a situação em Bru-
madinho, o senador ressal-
tou sobretudo seu aspecto 
humano, mas observou que 
haverá reflexos também na 
situação econômica de Minas.

Prestação de contas aprimora gestão pública
O presidente do TCE-MG, 
Cláudio Terrão, também 
cumprimentou o novo pre-
sidente da ALMG e expôs ao 
deputado que o órgão tem 
atuado para que a análise 
das contas retrate o tama-
nho do desafio que a crise 
atual impõe a Minas.

Nesse sentido, Agosti-
nho Patrus destacou que a 
Casa pretende estreitar ain-
da mais o trabalho conjunto 
desenvolvido com o tribu-
nal. “Melhorar a qualidade 
da prestação de contas leva 
a um aprimoramento da ges-
tão pública”, frisou. 

Cláudio Terrão, por sua vez, 
citou como passos importantes 
para o trabalho do TCE-MG a 
assinatura de convênio entre 
os vários tribunais de contas 
do País, para que esses órgãos 
possam alinhar entendimentos.

O conselheiro também 
pontuou que o Estado preci-

sará do apoio da ALMG para 
pautas que classificou como di-
fíceis, mas importantes, como 
a questão previdenciária.

Cláudio Terrão ainda mani-
festou preocupação com a folha 
de pagamento do funcionalis-
mo e com a capacitação de ges-
tores municipais na área fiscal.

Autoridades foram recebidas no Salão Nobre pelo presidente da ALMG e outras lideranças parlamentares

Guilherme Bergamini 
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ACONTECE HOJE

 0h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 1h Segunda Musical – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (9/8/2018) – Debate sobre a 

desregulamentação da profissão de músico profissional
 4h40 Comissão de Educação (19/9/2018) – Debate a contribuição 

de Paulo Freire para a educação brasileira
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Panorama – Gravidez na adolescência
 7h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da Tragédia em 

Brumadinho
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas: Brumadinho (gravado em junho de 2014)
 9h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 10h Pensando em Minas – Poder Legislativo e cidadania, com Ruth 

Schmitz, Wladimir Dias e Antonio Calhau 
 12h Segunda Musical – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio

 12h30 Via Justiça – Contrato de imóveis
 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 Minas é Muitas: Brumadinho (gravado em junho de 2014)
 18h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Cinema em Minas
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 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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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Reunião preparatória para o Dia Internacional da Mulher 2019 (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Pauta regimental, sem proposições a serem analisadas

MINERAÇÃO

Projeto sobre barragens deve pautar
Comissão de Administração Pública

Em entrevista à imprensa após 
encontro com o 1º-vice-presi-
dente do Senado, senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), e 
o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MG), 
Cláudio Couto Terrão (maté-
ria da capa), o presidente da 
Assembleia, deputado Agos-
tinho Patrus (PV), manifestou 
a expectativa de que as comis-
sões parlamentares da Casa 
tenham seus presidentes defi-
nidos até amanhã (13).

O presidente da ALMG 
destacou que, a partir daí, a 
Comissão de Administração 
Pública deverá se debruçar 
sobre o Projeto de Lei (PL) 
3.676/16, dando a celeridade 
necessária para que a matéria 
possa ser levada ao Plenário. 
A proposição, que estabelece 

regras mais rígidas para o li-
cenciamento de barragens de 
rejeitos em Minas, aguarda 
parecer de 2º turno.

Agostinho Patrus ainda 
frisou que projeto aprovado 
pela ALMG deu origem à Lei 
22.796, de 2017, a qual des-
tina a totalidade dos recursos 
recolhidos com a taxa mine-
rária para o aumento da fisca-
lização sobre a atividade.
CPI – Quanto à instalação de 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Mineração, 
para apurar o rompimento 
ocorrido em Brumadinho (Re-
gião Metropolitana de Belo Ho-
rizonte), o presidente da ALMG 
informou que parlamentares 
solicitaram mais prazo para a 
coleta de assinaturas e o estu-
do de temas relacionados.

O parlamentar disse que 
essas questões deverão estar 
equacionadas na semana que 
vem. “A comissão poderá, en-
tão, ser instalada se entender-
mos que os pressupostos legais 
estejam atendidos”, salientou.

Congresso – O senador An-
tonio Anastasia também afir-
mou à imprensa que deverão 
ser instaladas no Congresso 
Nacional duas CPIs envolven-
do a mineração: uma no Se-
nado e a outra na Câmara.

PL sobre barragens aguarda parecer de 2º turno na Administração Pública

Guilherme Bergamini


