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Governador pede retirada de projeto sobre
benefício fiscal a vítimas de Brumadinho

Guilherme Dardanhan

Mensagem do governador foi recebida na Reunião Ordinária de Plenário

De acordo com o chefe 
do Executivo, a proposição, 
oriunda do PL 895/15, do 
deputado Gil Pereira (PP), in-
corre em vício formal de ini-
ciativa, tendo em vista que e 
a criação de políticas públicas 
e a determinação de obriga-
ções a serem seguidas pelos 
órgãos públicos somente são 
possíveis mediante lei de ini-
ciativa do governador.

emitir parecer sobre o veto 
total do governador à Propo-
sição de Lei 24.152.

A proposta estabelece 
diretrizes para a implemen-
tação de ações de prevenção 
e controle da diabetes em 
crianças e adolescentes ma-
triculados nas escolas públi-
cas e privadas no Estado. O 
deputado João Leite (PSDB) 
foi designado relator do veto.

rior a 10 mil unidades fiscais do 
Estado (Ufemgs), o equivalente 
a R$ 35.932, efetuada pela Vale 
aos representantes das famílias 
de empregados ou de trabalha-
dores terceirizados e de pes
soas da comunidade falecidas 
ou desaparecidas em conse
quência da tragédia, ocorrida 
no dia 25 de janeiro deste ano.

O rompimento da bar-
ragem resultou em um dos 
maiores desastres com rejei-
tos de mineração no mundo. 
O projeto especificava que as 
pessoas falecidas ou desapare-
cidas mencionadas são aque-
las que constam em lista oficial 
da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil (CedecMG).
Comissões especiais – Tam-
bém ontem, o deputado Dou-
tor Jean Freire (PT) e a depu-
tada Rosângela Reis (Pode) 
foram eleitos, respectiva-
mente, presidente e vice da 
comissão especial criada para 

Foi recebida ontem, pelo Ple-
nário, mensagem do governa-
dor Romeu Zema (Novo), por 
meio da qual ele apresenta 
requerimento para a retirada 
de tramitação do Projeto de 
Lei (PL) 452/19, apresentado 
pelo próprio governador no 
dia 26 de fevereiro.

O projeto ofereceria be-
nefício fiscal às pessoas que 
receberem doações, de cará-
ter compensatório, em decor-
rência de prejuízos ou danos 
causados pelo rompimento 
da barragem de rejeitos de 
minério da empresa Vale, lo-
calizada no município de Bru-
madinho (RMBH).

Nesse sentido, a proposi-
ção alteraria a Lei 14.941, de 
2003, que dispõe sobre o Im-
posto sobre Transmissão Cau-
sa Mortis e Doação de Quais-
quer Bens ou Direitos (ITCD).

O texto isentaria a cobran-
ça do ITCD sobre doação supe-

ORADORES

Políticas Públicas
A Campanha da Fraternidade 
de 2019, “Fraternidade e Políti-
cas Públicas”, foi saudada pelo 
deputado André Quintão (PT). 
Ele parabenizou a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
por resgatar o “coração da dou-
trina social da igreja”, com aten-
ção aos mais pobres. “A Consti-
tuição Federal de 1988 trouxe 

conceitos importantes, como 
a universalização, e incluiu a 
participação popular nas polí-
ticas públicas”, salientou. Como 
contraponto, o parlamentar 
citou aspectos da reforma da 
Previdência que ameaçariam 
o direito constitucional da se-
guridade social. André Quintão 
também abordou postagens do 
presidente Jair Bolsonaro que, 

na sua visão, desmoralizam a 
manifestação plural e livre que 
é o Carnaval. Ele ainda cobrou 
explicações da PM sobre atua-
ção no bloco Tchanzinho Zona 
Norte, que teria sido impedido 
de se manifestar conta o gover-
no federal, na Capital. Por fim, 
parabenizou as mulheres pela 
organização de atividades nes-
te Dia Internacional da Mulher.

Confins
O deputado Roberto Andra-
de (PSB) comemorou o prê-
mio Airport Service Quality 
2018, dado ao Aeroporto In-
ternacional de Belo Horizon-
te, em Confins (RMBH). O 
terminal foi eleito o melhor 
da América Latina e Caribe 
na categoria 5 milhões a 15 
milhões de passageiros/ano. 
“Sou entusiasta do aeropor-

to, pelo que ele faz pelo turis-
mo e pelo desenvolvimento”, 
pontuou. O deputado criticou 
movimento pela volta de voos 
comerciais na Pampulha, se-
gundo ele, sem fundamento 
técnico ou econômico. Ro-
berto Andrade ainda reforçou 
que a consolidação da capital 
mineira como destino para o 
turismo de eventos e negó-
cios, bem como a implanta-

ção de um aeroporto indús-
tria na RMBH, dependem de 
novos voos em Confins. Em 
apartes, Gustavo Valadares e 
João Leite, ambos do PSDB, 
apoiaram o colega no pedido 
de incentivos para Confins. 
A deputada Marília Campos 
(PT), por sua vez, convidou os 
parlamentares para os even-
tos relativos ao Dia Interna-
cional da Mulher.Fo
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Dia Internacional da Mulher 2019 (Salão Nobre) – abertura
9h30

• Dia Internacional da Mulher 2019 (a definir) – inauguração da exposição 
Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus direitos

12 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Belo Horizonte) – debater, 

com a presença de convidados, o tema “Sempre vivas: mulheres na luta 
contra a violência”, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
Requerimento: deputadas Marília Campos, Leninha e Andréia de Jesus
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 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Erotização infantil
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(6/12/2018) – Debate aspectos jurídicos do processo de 
concessões públicas

 4h30 Comissão de Participação Popular (20/11/2018) – Debate 
situação de assentamentos em Ipaba

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Erotização infantil

 9h Assembleia ao Vivo
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Memória & Poder (inédito) – Poeta e escritora Conceição 

Evaristo
 21h Assembleia Debate – Pacote anticrime
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político 
 23h Via Justiça (inédito) – Centro de Reconhecimento de 

Paternidade 
 23h30 Zás – Grupo de Teatro Andante: Receitas para não morrer de amor 

• programação sujeita a alterações

TV ASSEMBLEIA

ORADORES

Polícia Militar
A atuação da Polícia Militar 
(PM) no bloco Tchanzinho Zona 
Norte, na Capital, foi objeto 
de requerimento protocolado 
pelo deputado Guilherme da 
Cunha (Novo) e de seu discurso 
na tribuna do Plenário. Infor-
mações da imprensa indicam 
que a PM ameaçou retirar seu 
apoio ao bloco, em função de 

manifestações contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro. “Pode 
ter havido repressão de ideias, 
com o uso da força”, pontuou o 
parlamentar. No requerimento, 
ele pede esclarecimentos sobre 
o fato e questiona se a decisão 
foi do comando local ou do 
geral da corporação. “O foco é 
na solução, sem caça às bruxas, 
com respeito à liberdade de ex-

pressão”, reforçou. Em aparte, 
Bruno Engler (PSL) criticou a 
manifestação política no Car-
naval e alertou que essa atitude 
poderia terminar em violência, 
o que teria levado a PM a atuar 
de forma preventiva. Já André 
Quintão (PT) parabenizou Gui-
lherme da Cunha pela lucidez e 
lembrou a característica de con-
testação de vários blocos de BH.

Partidarismo
O deputado Cleitinho Azevedo 
(PPS) criticou o partidarismo e 
a continuidade da guerra en-
tre esquerda e direita, mesmo 
após o fim das eleições. Nesse 
sentido, elogiou a iniciativa do 
colega Guilherme da Cunha 
(Novo), que cobrou explicações 
da Polícia Militar sobre episó-
dio ocorrido no Carnaval, em 

Belo Horizonte, em que o blo-
co Tchanzinho Zona Norte teria 
sido impedido de se manifestar 
contra o presidente Jair Bolso-
naro. Por outro lado, Cleitinho 
Azevedo elogiou a iniciativa do 
governo federal de incentivar 
a execução do Hino Nacional 
nas escolas. Defendeu também 
que as escolas toquem, obriga-
toriamente, o hino municipal. 

Ele cobrou, ainda, investimen-
tos em educação e que o Esta-
do coloque em dia os repasses 
aos municípios. Em apartes, 
Coronel Henrique (PSL) pres-
tou homenagem às mulheres, 
e Bruno Engler (PSL) e Bartô 
(Novo) defenderam uma audi-
toria nos gastos em educação 
e o fim da ingerência política 
no setor.

Rio Paraopeba
Uma garrafa PET de meio litro, 
cheia de água marrom do Rio 
Paraopeba, foi exibida pelo 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT) na tribuna do Plenário, 
durante seu pronunciamento. 
O deputado recolheu a água 
ao visitar, durante o Carnaval, 
comunidades atingidas pelo 
rompimento da barragem da 

Vale na Mina do Córrego do 
Feijão, que ocorreu em 25 de 
janeiro. O deputado disse ter 
visitado o município de Bru-
madinho (RMBH), onde ocor-
reu a tragédia, em companhia 
de representantes da Igreja 
Católica, que está oferecendo 
apoio às famílias prejudicadas. 
“Um apoio que seria função 
da Vale. E a gente tem que ou-

vir o presidente da Vale falar 
no Congresso que a empresa 
é uma joia. Joia é a população 
daquela região”, afirmou o de-
putado. Doutor Jean também 
elogiou a luta das mulheres 
por seus direitos e garantiu 
que estará nos eventos pro-
gramados pela Assembleia 
para o Dia Internacional da 
Mulher, neste dia 8 de março.Fo
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