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Constituição Estadual completa 20 anos
e ALMG abre hoje as comemorações

A ALMG abre hoje as co-
memorações dos 20 anos de
promulgação da Constituição
do Estado. Em função do sig-
nificado da data, marco de um
dos momentos mais importan-
tes da história recente do Es-
tado, a Assembléia preparou
um conjunto de eventos, to-
dos abertos ao público. A pro-
gramação começa com um ci-
clo de debates, que tem iní-
cio às 14 horas, no Plenário.

O Ciclo de Debates Cons-
tituição e Democracia – 20 anos
de Constituinte Estadual tem o
objetivo de destacar a im-
portância do processo cons-
tituinte de 1989 no proje-
to político e democrático do
povo mineiro. O evento será
aberto pelo presidente da As-
sembléia, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP), e terá a pre-
sença do vice-governador An-
tonio Augusto Anastasia.

O público poderá par-
ticipar presencialmente,
por e-mail(debate20anos
constituintemineira@almg.gov.br)
ou telefone 0800-7092564.
Realizado no mesmo local – o
Plenário Juscelino Kubitschek
– e no mesmo dia em que há

20 anos a Constituição foi pro-
mulgada, o ciclo de debates
terá participação do relator da
Constituição, Bonifácio
Mourão, subsecretário de Es-
tado de Obras Públicas; do
vice-governador Antônio
Anastasia, que foi assessor do
relator; do professor Menelick
de Carvalho, da UnB, que foi o
coordenador técnico do pro-
cesso constituinte; da secre-
tária adjunta de Estado de De-
senvolvimento Regional e Po-
lítica Urbana, Maria Coeli
Simões Pires, ex-secretária-ge-
ral da Mesa da ALMG e coorde-
nadora-geral do processo cons-

tituinte; e do gerente de
apoio ao Conselho de Saúde
da Secretaria Municipal de
Saúde de Betim, Eni Carajá,
que foi presidente do Comitê
Popular da Constituinte.
Comissão – As discussões so-
bre os 20 anos da Constitui-
ção Mineira motivaram também
a criação de uma Comissão Ex-
traordinária, presidida pelo
deputado Lafayette de Andrada
(PSDB). Os trabalhos da comis-
são, que tem realizado diver-
sas audiências públicas para
discutir propostas de mudan-
ças na Constituição, vão até
21 de setembro de 2010.

Presidente
recebe prêmio
hoje à noite

O presidente da
ALMG, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP), rece-
be hoje o 11o Prêmio
Minas Desempenho Em-
presarial 2008-2009, na
categoria Destaque da
Administração Pública
de Minas Gerais. A sole-
nidade de premiação
será realizada a partir
das 21 horas, no Auto-
móvel Clube. O prêmio é
uma iniciativa da revis-
ta Mercado Comum, que
anualmente premia per-
sonalidades que se des-
tacaram em diferentes
ramos de atividades pro-
dutivas e do setor pú-
blico do Estado.

• Exposição conta a história da Assembleia Constituinte. Página 3
• Revista do Legislativo discute o legado da Constituição. Página 3
• Autoridades destacam os avanços da Constituição. Página 4
• Memória e Poder traz série especial a partir de hoje. Página 5
• Documentos históricos foram digitalizados. Página 5
• Confira fotos históricas dos últimos 20 anos. Páginas 6 e 7

Votação da redação final da Constituição, em reunião de Plenário no dia 12 de setembro de 1989
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 21/9/2009 A 25/9/2009

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA

22/9
QUARTA-FEIRA

23/9
QUINTA-FEIRA

24/9

9h
DIREITOS HUMANOS

Auditório

9h30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV
SAÚDE

Plenarinho I

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR (*)
Extraordinária

Auditório

10h

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
Plenarinho I

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (*)

Auditório

MINAS E ENERGIA (*)
Plenarinho III

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

10h15

SEGURANÇA PÚBLICA
 VISITA

Santa Rita do Sapucaí

10h30

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA (*)

Plenarinho II

14h

SEGURANÇA PÚBLICA (*)
Extraordinária
Pouso Alegre

14h30
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Plenarinho IV

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

Plenarinho IV

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (*)
Extraordinária
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

15h

CULTURA
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

15h15
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL
Plenarinho II

15h30

CONJUNTA MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (*)

Auditório

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
As reuniões marcadas com (*) são com convidados.
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Exposição com fotos e documentos sobre a
importância da Constituinte é aberta hoje

Todo um período da his-
tória mineira e do País, como
manifestações sociais, produ-
ção legislativa, processo cons-
tituinte compõe os três blo-
cos da exposição de fotogra-
fias e documentos 20 Anos
Construindo a Democracia, que
a ALMG inaugura hoje, às
18h30. A mostra é parte das
comemorações dos 20 anos da
Constituição Mineira e estará
aberta ao público até 21 de
novembro, no Espaço Demo-
crático José Aparecido de Oli-
veira (Hall das Bandeiras).

A exposição tem cura-
doria da historiadora Guio-
mar Grammont e concepção,
cenografia e museografia do
artista plástico Agnaldo
Souza Pinho. Com cerca de
150 fotos, a mostra foi di-
vidida em três blocos: de
1960 a 1988, ano em que
foi publicada a Constitui-
ção Federal; do processo
constituinte até a promul-
gação da Constituição mi-
neira, em 1989; e dessa
data aos dias de hoje.

A exposição foi conce-
bida como comemoração, mas
também com o intuito de des-
pertar curiosidade e sensa-
ções no público, segundo o
diretor de Comunicação
Institucional da ALMG, Lúcio
Pérez. Segundo ele, a mostra
pretende despertar a percep-
ção do contraste entre o re-
gime autoritário e a demo-
cracia, que tem na elabora-
ção da Constituição Federal
e das estaduais um importan-
te marco. “Nosso objetivo é
fortalecer no público a ideia

da importância do processo
constituinte, deixando claro
o contraste entre os tempos
de hoje e os vividos no regi-
me ditatorial”.
Organização – A mostra foi
organizada em três blocos se-
guindo uma linha do tempo.
No primeiro bloco, as fotos
estão em ambiente mais escu-
ro, com revestimento negro,
para indicar o período conhe-
cido como “Anos de Chumbo”,
em que as liberdades democrá-
ticas foram restringidas. Na
sequência, há uma caixa
cenográfica das Diretas Já.

A linha do tempo pros-
segue já no segundo bloco,
com um túnel que simboliza
a passagem para a democra-
cia, com as fotos do proces-
so constituinte mineiro. O
terceiro bloco retrata a par-
ticipação dos diversos mo-
vimentos sociais antes e du-
rante o processo de elabora-
ção do Texto Constitucional,
tendo ainda uma instalação
onde estarão expostas as
emendas populares origi-
nais à Carta Mineira e uma
urna para recebimento de
opiniões dos visitantes.

Revista do Legislativo
tem edição especial
Durante o ciclo de de-

bates sobre os 20 anos da
Constituição do Estado, que
começa hoje, às 14 horas,
será lançada uma edição es-
pecial da Revista do Le-
gislativo. Essa edição come-
morativa, intitulada Em nome
do povo – Memória e desdo-
bramentos da Constituinte Es-
tadual, relembra a importân-
cia daquele momento histó-
rico, com base no relato de
deputados, servidores e re-
presentantes da sociedade
civil que ajudaram a escrever
a nova Carta. Também mostra
como a ALMG se organizou
para aquele período, com ino-
vações administrativas e
abertura política que viabili-
zou a participação popular na
elaboração do texto.

Um novo Parlamento
surgiu a partir daquela épo-
ca, caracterizado pelo inves-
timento na interlocução com
a sociedade por meio de au-
diências das comissões, de

interiorização de atividades
e de eventos como seminá-
rios legislativos. A publi-
cação revela ainda que al-
guns conteúdos democrá-
ticos da Constituição de
1989 têm contribuído para
aprimorar o processo de
governar em Minas, como
os conselhos setoriais com
participação da sociedade.

Além das matérias jor-
nalísticas, essa edição traz a
análise de articulistas convi-
dados: a cientista política
Marta Mendes da Rocha; o
desembargador José Edgard
Penna Amorim Pereira; o pro-
fessor da PUC Minas José
Alfredo de Oliveira Baracho
Júnior; o presidente do Ins-
tituto Mineiro de Relações
do Trabalho, Carlos Calazans;
e os servidores da ALMG
Nilson Vidal Prata, Fábio
Madureira, Felipe Faria de
Oliveira, Roberto Sorbilli Fi-
lho e Sérgio Pompeu de
Freitas Campos.

Equipes trabalham na montagem da exposição 20 Anos Construindo a Democracia, que tem abertura hoje

Guilherme Bergamini
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Carta Mineira apontou novos rumos
para a participação popular na política

Manifestação de servidores públicos no Hall das Bandeiras em junho de 1987: os anos 80 marcaram a abertura da ALMG para a sociedade

Mais do que ter sido a
primeira Constituição Esta-
dual promulgada no País
após a Constituição Federal
de 1988, a Carta Mineira foi
o resultado de intensas ne-
gociações com os movimen-
tos sociais durante a Cons-
tituinte, marcando a rede-
mocratização e, sobretudo,
apontando novos rumos
para a participação popular.
Marcou, ainda, um reposi-
cionamento político e a re-
tomada da inter locução
institucional do Legislativo
com a sociedade, após os
anos da ditadura.

Para o vice-governador
Antonio Anastasia, a Constitu-
inte Mineira foi um momento
de intensa mobilização. “Minas
inteira participou e foi usada à
exaustão a capacidade criativa

dos constituintes para dar ao
Estado e ao País uma Consti-
tuição moderna”, avalia ele, que
atuou na Constituinte como
assessor do relator do projeto
da nova Carta.

Na avaliação do sub-
secretário de Obras Públicas
do Estado, José Bonifácio
Mourão,  ex-deputado e
relator da Constituinte Mi-
neira, o texto elaborado à
época sintetizou todo um
processo de efervescência
em vários campos. “Cada pá-
gina da Constituição repre-
senta o resultado do sonho
dos mineiros e do trabalho
dos constituintes por mais
liberdade, igualdade e avan-
ços nas áreas de educação,
saúde e ação social.”

Para o secretário de
Meio Ambiente de Belo Hori-
zonte, Ronaldo Vasconcellos,
aqueles momentos no final dos
anos 80 foram especialmente
marcantes por terem trazido
para a pauta política do Esta-
do temáticas que ainda eram
vanguarda na época, como a
própria questão ambiental.
Ex-deputado constituinte, ele
recorda ter enfrentado inici-
almente dificuldades para ser

compreendido quando falava
de meio ambiente. “Mas as
audiências públicas regionais
começaram a conscientizar os
deputados e a facilitar a pro-
pagação dessas ideias na
Constituinte”, registra ele.

Também ex-vice prefei-
to de Belo Horizonte, Vascon-
cellos avalia que, a partir das
conquistas da Constituinte,
Minas foi pioneira na im-
plementação de políticas es-
taduais em áreas como a de
recursos hídricos e a de resí-
duos sólidos, tendo, ainda,
dotado o Ministério Público
de mecanismos para fiscalizar
os crimes ambientais.

Já o ex-procurador geral
do Estado, José Antero
Monteiro Filho, destaca que a
Carta de 1989 foi a única Cons-
tituição estadual a regular o
controle externo das polícias,
servindo depois de modelo para
as demais Constituições e Leis
Orgânicas de outros Estados.
Modernização – A Constitui-
ção Estadual de 1989 repro-
duz artigos que asseguram
maior participação popular,
previstos na Constituição Fe-
deral, e também trouxe inova-
ções. Entre esses instrumentos

institucionalizados, estão con-
selhos setoriais, no Executivo,
com assento de representan-
tes da sociedade; e, no âmbi-
to do Parlamento, a iniciativa
popular no processo legislativo
e as audiências públicas como
subsídio para a elaboração das
políticas públicas.

Por meio de eventos
institucionais, que são cons-
truídos conjuntamente com
representantes dos diversos
segmentos da sociedade, a
Assembleia de Minas tam-
bém aprimorou os mecanis-
mos de diálogo e interação
com  a sociedade.

A Constituinte foi um
marco também para o processo
de modernização e reestrutura-
ção administrativa da Casa, ini-
ciado antes mesmo do traba-
lho dos deputados constituin-
tes. O Legislativo mineiro foi o
primeiro do País a ser infor-
matizado, tendo sido referên-
cia para Assembleias de outros
Estados. Foram também reali-
zados concursos públicos an-
tes e pós-Constituinte, visan-
do aperfeiçoar a composição do
corpo técnico da Casa e as
consultorias temáticas que as-
sessoram o processo legislativo.

Arquivo ALMG
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Um dos principais even-
tos das comemorações dos 20
anos da Constituição Mineira
é a implantação do projeto
Memória Digital Constituinte.
Sob a responsabilidade da Ge-
rência-Geral de Documentação
e Informação da ALMG, o pro-
jeto consiste na implantação
e disponibilização ao público
de três bases de dados sobre
a Constituinte: a “Base de Su-
gestões”, a de “Notícias” e a
de “Emendas ao processo de
elaboração da Constituição”.

Segundo a gerente-ge-
ral de Documentação e In-
formação da ALMG, Sheyla
Abreu de Brito Mello, o tra-
balho de higienização, res-
tauração, codificação e
digitalização dos documentos
começou no final de abril
deste ano, envolvendo 15 pes-
soas da Gerência de Bibliote-
ca e Arquivo, sob a coorde-
nação de Cecília Rubinger.
Todo o material faz parte do
arquivo da Assembleia.

 A primeira base traz as
10 mil sugestões apresentadas
de janeiro e fevereiro de 1989
e que resultaram em 2.612

20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO

Banco de dados reúne emendas, sugestões
e notícias do processo constituinte

documentos, segundo Cecí-
lia Rubinger. Esse banco con-
tém data, autor, destinatá-
rio e tema. São as sugestões
apresentadas pela população,
pelas associações organizadas
da sociedade civil, por enti-
dades de classe e pelos de-
putados constituintes.

A base de dados “No-
tícias” traz os 2.836 recor-
tes de jornais da época,
apresentando título da ma-
téria e o nome do jornal em
que foi publicada, nome de

personalidades e entidades
citadas no texto e inde-
xação por assunto de cada
uma das notícias.

 E a terceira base,
“Emendas ao processo”, con-
tém todas as emendas apre-
sentadas nas três fases do pro-
cesso constituinte: 2.411
emendas no anteprojeto,
2.013 no projeto, 280 no ven-
cido (texto aprovado no Ple-
nário) e uma na redação fi-
nal. Tudo isso resultou em uma
base com 18.865 documentos,

já que as emendas tinham o
texto e os pareceres.

Essa base contém texto
original, a indexação, o arti-
go correspondente e conterá
ainda os textos originais do
anteprojeto, do projeto, do
vencido, o parecer de redação
final do relator e o texto pro-
mulgado em 1989. A pesquisa
conterá ainda link de referên-
cia aos resumos dos pronunci-
amentos feitos em Plenário pelo
autor ou autores em defesa ou
contra a emenda apresentada.

Memória e Poder traz histórias da Constituição
Na semana em que a

Constituição Mineira comple-
ta 20 anos, a TV Assembleia
exibe uma série especial do
programa Memória e Poder. O
programa ouviu o depoimen-
to de 34 pessoas que estive-
ram ligadas ao processo de re-
dação da Carta Magna do Es-
tado. São deputados consti-
tuintes, funcionários da

Assembleia, assessores técnicos
e líderes de movimentos sociais.
Histórias que revelam o clima,
os desafios daquele período de
abertura democrática e o que
a Constituição Mineira repre-
senta para os dias de hoje.

Os especiais começam
hoje e serão exibidos até
quinta-feira, às 23 horas. O
primeiro episódio do progra-

ma mostra o panorama polí-
tico brasileiro do período
que antecedeu a abertura da
Assembleia Constituinte mi-
neira, os trabalhos prepara-
tórios e o perfil do Parla-
mento mineiro.

O segundo episódio re-
vela como foi a participação
dos movimentos sociais, as
audiências públicas e reuniões

temáticas que ajudaram na ela-
boração do projeto. As princi-
pais propostas e discussões do
projeto da nova constituição
estão no terceiro episódio. Na
quarta e última parte, outras
propostas e a lembrança do dia
da promulgação. Os entrevis-
tados também opinam sobre o
principal legado da Constitui-
ção Mineira de 1989.

Emendas populares entregues aos constituintes podem ser consultadas no banco de dados Memória Digital

Arquivo ALMG
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Fotos contam a história do processo constituinte e da participação popular
O processo de elaboração da Constituição do Estado foi marcado

pela abertura da ALMG para a participação popular. Nas duas últimas
décadas, o Legislativo ampliou os canais de interlocução com a socie-
dade e consolidou seu papel de representante legítimo dos interesses
da população. As fotos históricas integram a exposição 20 Anos Cons-
truindo a Democracia, que tem abertura hoje, às 18h30, no Espaço
Democrático José Aparecido de Oliveira dentro da programação come-
morativa dos 20 anos da Constituição.

20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO

Luiz Inácio Lula da Silva, então deputado federal pelo PT, discursa na

ALMG para servidores públicos em greve (maio de 1987)

Montagem do monumento do artista plástico Amilcar de Castro em homenagem aos 200 anos da Inconfidência Mineira

O deputado
Bonifácio Mourão,

relator da
Comissão

Constituinte,
entrega o projeto

da Constituição
ao presidente da

ALMG, deputado
Kemil Kumaira

(agosto de 1989)

Estudantes caras-pintadas pedem o impeachment do então presidente

da República Fernando Collor (outubro de 1992)

 Arquivo ALMG
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ocesso constituinte e da participação popular

Servidores públicos em

greve ocupam a Assembleia

(junho de 1987)

Hotsite e
Blog

A programação
completa dos 20 anos da
Constituição – que in-
clui ainda concurso de
redação e exposição so-
bre a participação do ser-
vidor na Constituinte –,
além de notícias, fotos,
depoimentos e um blog es-
tão reunidos no hotsite
“Constituição Mineira
89/09 – 20 Anos”.

20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO

Deputados Neif Jabur e Carlos Pereira na inauguração da sala de
informática da ALMG (28/2/89)

Neif Jabur e Manuelzão durante solenidade de
instalação da Constituinte (7/10/88)

Deputados negociam a aprovação de projetos durante Reunião
Extraordinária de Plenário (27/12/99)

Estudantes saúdam a chegada de fogo simbólico à ALMG durante comemoração da Semana da Inconfidência (28/4/2000)

 Arquivo ALMG
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Comissões realizam dez audiências
públicas e uma visita nesta semana

Além da programação
voltada para os 20 anos da
Constituição do Estado, a
ALMG realizará diversos even-
tos nesta semana. As comis-
sões parlamentares realizarão
dez reuniões com convida-
dos e uma visita.

Hoje, às 13 horas, de-
putados das Comissões de Di-
reitos Humanos e de Partici-
pação Popular vão a São João
da Ponte (Norte de Minas),
para avaliar a demarcação de
terras na região e apurar prá-
ticas violentas cometidas
contra a comunidade qui-
lombola Brejo dos Crioulos
(leia na página 12).

Na terça-feira, a Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável
discute, às 10 horas, no Au-
ditório, a proteção de cavi-
dades naturais subterrâneas.
No mesmo horário, a Comis-
são de Segurança Pública vi-
sita a cadeia pública de San-
ta Rita do Sapucaí (Sul de
Minas). Às 14 horas, os de-
putados da mesma comissão
se reúnem na Câmara Munici-
pal de Pouso Alegre para dis-
cutir a segurança pública da
região. Ainda na terça, as
Comissões de Meio Ambiente
e de Política Agropecuária e
Agroindustrial debatem a
aquicultura em Minas Gerais,
no Auditório, às 15h30.

Na quarta-feira, a Comis-
são de Minas e Energia se re-
úne no Plenarinho III, às 10
horas, para analisar os seto-
res de geração, transmissão e
distribuição de energia. Às
10h30, é a vez da Comissão
de Educação, Ciência, Tecno-
logia e Informática avaliar a
situação das fundações edu-
cacionais em Minas Gerais,
no Plenarinho II. Recente-
mente o Ministério da Educa-
ção (MEC) retirou 33 institui-
ções mineiras de ensino supe-
rior da guarda do Conselho Es-
tadual de Educação e transfe-
riu-as para sua coordenação.
Tais mudanças têm provocado

uma série de problemas na or-
dem pedagógica, financeira e
jurídica dessas instituições.

Mais duas reuniões com
convidados acontecem na
quinta-feira. A Comissão de
Participação Popular se reú-
ne às 9h30, no Auditório,
para discutir a permanência
de feira que acontece no
bairro Santo Agostinho, em

Belo Horizonte. A Comissão
de Administração Pública de-
bate possíveis alterações no
Estatuto dos Militares do Es-
tado de Minas Gerais, no
Plenarinho IV, às 14h30.

Por fim, na sexta-feira,
a Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização vai
à prefeitura de Contagem (Re-
gião Metropolitana de Belo

Horizonte), às 10 horas. Os
parlamentares discutirão o pro-
grama habitacional Minha Casa,
Minha Vida, do Governo Fede-
ral. Também na sexta, a Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável se
reúne às 11 horas, no Clube dos
70, em Bom Sucesso (Centro-
-Oeste do Estado). O tema da
reunião é a pesca predatória.

Hidrelétrica de Furnas: Comissão de Minas e Energia discute a geração de energia no Estado quarta-feira

Plano de Educação será discutido
Na quinta e sexta-fei-

ras, a ALMG sedia o encontro
da Região Sudeste para dis-
cutir o Plano Nacional de
Educação (PNE). O encontro
Mais dez: O Legislativo e a So-
ciedade Construindo juntos o
Plano Nacional de Educação
será aberto na quinta-feira,
às 14 horas, com a participa-
ção de representantes dos
quatro Estados do Sudeste.

O evento, que continua
na sexta, a partir das 8 ho-
ras, é organizado pela Câma-
ra dos Deputados, por meio
da Comissão de Educação e
Cultura, em parceria com o
Conselho Nacional de Educa-

ção, Legislativos estaduais e
entidades da sociedade ci-
vil organizada. O novo PNE
estabelecerá princípios, di-
retrizes, prioridades, metas e
estratégias das políticas pú-
blicas para a área de educa-
ção no País, entre os anos
de 2011 e 2021.

Um documento final de
sugestões da sociedade para
o PNE será resultado do en-
contro nacional, que aconte-
cerá no dia 10 de dezembro,
em Brasília. Antes disso, se-
rão organizados encontros
em cada uma das cinco regi-
ões brasileiras. Os quatro Es-
tados do Sudeste se reuni-

rão em Belo Horizonte, na
ALMG. As linhas de debate in-
cluem questões como a busca
pela universalização da edu-
cação básica e pela ampliação
do acesso e permanência no
ensino superior.

A programação do en-
contro realizado na Assem-
bleia mineira inclui uma
conferência do professor
Carlos Roberto Jamil Cury,
da  PUC Minas ,  sobre  o
tema: “PNE: A Importância
do Planejamento na Educa-
ção”. Jamil Cury é um dos
maiores especialistas em
políticas públicas na área
de educação no Brasil.

Alair Vieira – 1o/6/04



21 de setembro de 2009 Assembleia Informa – segunda-feira • 9ACONTECE NA SEMANA

Terça-feira (22/9/09)
9 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário da Década das
Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável

9h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

10 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório)
– debater o Decreto Federal 6.640 de 2008, que dispõe sobre a proteção
de grutas e cavernas. Convidados: ministros do Meio Ambiente, Carlos
Minc; e de Minas e Energia, Edison Lobão; procurador-geral de Justiça,
Alceu José Torres Marques; secretário de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; diretor-presidente do Ibram,
Paulo Camilo Vargas Penna; presidente da Sociedade Brasileira de
Espeleologia, Emerson Gomes Pedro; presidente do Grupo Brandt Meio
Ambiente, Wifred Brandt; presidente do Iepha, Carlos Roberto Noronha;
presidente do Sindiextra, José Fernandes Coura; superintendente executi-
va da Amda, Maria Dalce Ricas; curador de Paleontologia do Museu de
Ciências Naturais da PUC Minas, Cástor Cartelle Guerra; espeleólogo Maurí-
cio Cravo. Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)

10h15

• Comissão de Segurança Pública (Santa Rita do Sapucaí) – visita à
cadeia pública para averiguar as condições do local. Requerimento do
deputado Sargento Rodrigues

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Segurança Pública (Pouso Alegre) – discutir questões
relativas à segurança pública no município e região. Convidados: presidente
do TJMG, desembargador Sérgio Antônio de Resende; procurador-geral de
Justiça, Alceu José Torres Marques; superintendente regional da Polícia
Federal, Jerry Antunes de Oliveira; superintendente da Polícia Rodoviá-
ria Federal, Waltair Vasconcelos Sobrinho; secretários de Estado de Defe-
sa Social, Maurício Campos Júnior; de Educação, Vanessa Guimarães
Pinto; de Desenvolvimento Social, Agostinho Patrús Filho; e de Esportes
e Juventude, Gustavo Corrêa; comandante-geral da Polícia Militar, coro-
nel Renato Vieira de Souza; chefe de Polícia Civil, Marco Antônio Monteiro
de Castro; defensor público-geral, Belmar Azze Ramos; subsecretário de
Estado de Políticas Antidrogas, Cloves Benevides; coordenador do Cen-
tro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Cláudio
Beato. Requerimento dos deputados João Leite, Rômulo Veneroso, Te-
nente Lúcio e da deputada Maria Tereza Lara

14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15h15

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)

15h30

• Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de
Política Agropecuária e Agroindustrial (Auditório) – debater as pers-
pectivas da aquicultura e seus impactos no desenvolvimento do Esta-
do e no meio ambiente. Convidados: ministro da Pesca e Aquicultura,
Altemir Gregolin; reitores da UFMG, Ronaldo Tadêu Pena; da UFV, Luiz
Cláudio Costa; da UFU, Alfredo Júlio Fernandes Neto; da Ufla, Antônio
Nazareno Guimarães Mendes; e da UFTM, Virmondes Rodrigues Júnior;
diretor-presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais; presidente de
Furnas Centrais Elétricas S.A., Carlos Nadalutti Filho; reitor do Ifet
Triângulo Mineiro, Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira; presidente da
Federação dos Pescadores de Minas Gerais, Valtin Quintino da Rocha.
Requerimento dos deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlos Gomes,
Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio

18 horas

• Programação dos 20 anos da Constituição Estadual (Teatro) – exibi-
ção do filme O ano em que meus pais saíram de férias

Quarta-feira (23/9/09)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho I)

10 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – debater as caracte-
rísticas e o potencial de expansão dos setores de geração, transmis-
são e distribuição de energia elétrica. Convidados: secretário de
Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Josias Matos de
Araújo; diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
Nelson Hubner; secretário de Estado de Desenvolvimento Econômi-
co, Sérgio Barroso; diretor-presidente da Cemig, Djalma Bastos Mo-
rais. Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30

• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II) –
discutir a situação das fundações educacionais em Minas Gerais. Convidados:
promotora Valma Leite da Cunha; presidente do Sinpro Minas, Gilson Luiz Reis;
diretor-executivo da Fundação Cultural de Belo Horizonte, Francisco José Fogaça;
reitor do Centro Universitário Newton Paiva, Luis Carlos de Souza Vieira;
reitora da Unincor, Joana Beatriz Barros Pereira; diretora-geral das Faculdades
Pedro Leopoldo, Zélia de Cerqueira Barbosa; presidente da União Estadual
dos Estudantes, Luiza Adelaide Lafetá. Requerimento do deputado Ruy Muniz

• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II)

11 horas

• Reunião preparatória da Medalha Santos Dumont (Salão Nobre)

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)

• Comissão de Redação (Plenarinho II)

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV)

15 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho II)

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)

18 horas

• Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público
(Salão Nobre)

Quinta-feira (24/9/09)
9h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater a permanên-
cia da feira que acontece às quartas-feiras na Rua Araguari, no bairro
Santo Agostinho. Convidados: prefeito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda; diretor-presidente da BHTrans, Ramon Victor Cesar; represen-
tante da comissão de feirantes, Washington Antônio Gomes. Requeri-
mento do deputado Duarte Bechir

• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho IV)

• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Estadual
Carlos Góes, do bairro Boa Vista

11 horas

• Seminário Regional Sudeste da Comissão Mista de Planos, Orçamento
Público e Fiscalização do Congresso Nacional (Teatro) – debater a
proposta do Orçamento da União 2010 (cessão de espaço)

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a
realização da audiência pública regional da Câmara dos Deputados
sobre o novo Plano Nacional de Educação

14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – debater pro-
postas de alteração do Estatuto dos Militares do Estado. Convidados:
comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Vieira de Souza;
comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Gilvam Almeida Sá; presi-
dente da Associação dos Praças, subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro;
presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, 1º-tenente Nelson Henriques Pires; assessor jurídico da
Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar,
coronel Domingos Sávio de Mendonça; presidente da Associação dos
Militares do Triângulo Mineiro, cabo João Batista de Oliveira; presi-
dente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, João Bosco
Jardim dos Santos. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (Auditório)
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Sexta-feira (25/9/09)
9 horas

• Audiência pública regional da Câmara dos Deputados (Plenário) –
grupos de trabalho para debater o novo Plano Nacional de Educação

10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Contagem)
– debater benefícios e impactos do programa Minha Casa, Minha

Vida na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Convidados:
prefeitos de Contagem, Marília Campos; de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda; de Betim, Maria do Carmo Lara; e de Ribeirão
das Neves, Walace Ventura Andrade; secretária de Habitação
do Ministério das Cidades, Inês da Silva Magalhães; vice-presi-
dente da Caixa Econômica Federal (CEF), Jorge Fontes Hereda;
superintendente regional da CEF, Rômulo Martins de Freitas;
presidente do Sinduscon, Walter Bernardes de Castro. Requeri-
mento do deputado Carlos Gomes

11 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Bom
Sucesso) – discutir pesca predatória no Rio das Mortes e a transpo-
sição de peixes da Usina do Funil. Convidados: prefeito de Bom
Sucesso, Aloísio Roquim; presidente da Câmara Municipal, Porfírio
Roberto da Silva; promotor Edson de Resende Castro; secretário
municipal de Meio Ambiente, Fernando Pimentel Martins; gerente
de Proteção da Fauna Aquática e Pesca do IEF, Marcelo Coutinho
Amarantes; presidente da colônia de pescadores de Lavras, Flordinisse
Pereira. Requerimento do deputado Antônio Júlio

12 horas

• Projeto Zás (Teatro) – espetáculo Ancestralidade: Herança do Corpo,
com a Cia. Baobá de Arte Africana (dança afro)

14 horas

• Educação para Cidadania – visita de alunos da Escola Estadual Manoel
Matos Pinho, de Contagem

ACONTECE NA SEMANA (continuação)

HOMENAGEM

Coral Canarinhos de Itabirito completa
35 anos e é aplaudido na Assembleia

Executando o Hino Na-
cional e músicas de composi-
tores como Villa Lobos,
Vinícius de Morais e Edu Lobo,
sob a regência do maestro Eric
Lana, o Coral Canarinhos de
Itabirito foi homenageado na
noite de quinta-feira em Reu-
nião Especial de Plenário. Com
mais de 120 componentes,
entre crianças e jovens, o gru-
po já se apresentou em vários
Estados e representou o Bra-
sil em congresso internacio-
nal realizado no ano passado
no Kosovo, no Leste Europeu.

Em mensagem l ida
pelo deputado Célio Moreira
(PSDB), autor do requerimen-
to da homenagem pelos 35
anos do coral, o presidente da
ALMG, deputado Alberto Pin-
to Coelho (PP), lembrou da
“ideia iluminada” do padre
Franscico Xavier ao reunir um
grupo de crianças da Matriz
de Nossa Senhora da Boa Via-
gem, em Itabirito, dando ori-
gem ao grupo, em 1973.

“O futuro e a permanen-
te renovação dos Canarinhos
de Itabirito estão promisso-
ramente assegurados por uma
estrutura de apoio já conso-
lidada, envolvendo toda a
comunidade de seu municí-
pio”, elogiou o presidente da
Assembleia. Ele lembrou que o
grupo se distingue no cená-
rio artístico brasileiro com uma

musicalidade ímpar, e que seus
atuais integrantes podem des-
frutar, também, de uma forma-
ção como instrumentistas,
incluindo a aprendizagem de
flauta, violino ou piano.

O deputado Célio Mo-
reira também narrou a traje-
tória do coral desde a sua fun-
dação, lembrando a importân-
cia da iniciativa do padre
Francisco Xavier. “Um homem
de uma invejável musica-
lidade que teve sensibilida-
de para usar seu talento em
proveito das crianças”, frisou
o parlamentar. Ele destacou,

sobretudo, o papel social do
coral.“O Canarinhos de Ita-
birito tem prestado à socie-
dade valiosa contribuição, ao
retirar crianças e jovens dos
possíveis caminhos da margi-
nalidade e das drogas”, afir-
mou o parlamentar.

A presidente do coral,
Jamile Elias Isaac e Machado,
lembrou nomes de pessoas que
contribuíram com a trajetória
de sucesso do coral. Ela tam-
bém se referiu ao fundador,
falecido em 1981, como “um
homem à frente de seu tem-
po”, e agradeceu a homena-

gem. Ela destacou ainda que
ex-integrantes do coral cons-
truíram carreiras de sucesso,
na música ou fora dela, lem-
brando que o próprio maestro
Eric Lana é um ex-coralista do
Canarinhos de Itabirito.

Recentemente o coral
teve sua sede, um casarão do
século 18, restaurado em par-
ceria com a iniciativa privada
e o poder público. Para ga-
rantir a regularidade de suas
finanças, conta com recursos
advindos de leis de incenti-
vo, de apoio do poder públi-
co e de admiradores.

O Coral Canarinhos de Itabirito é formado por 120 crianças e jovens e já se apresentou até na Europa

Alair Vieira
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Estudantes reivindicam melhorias para
Universidade Federal do Jequitinhonha

Estudantes da Univer-
sidade Federal dos Vales do
Jequit inhonha e Mucuri
(UFVJM) estão reclamando das
condições precárias de funcio-
namento da instituição. Du-
rante toda a manhã de sexta-
feira, eles estiveram reunidos
com deputados em audiência
pública da Comissão de Parti-
cipação Popular. O encontro
aconteceu em Teófilo Otoni,
onde também foram discuti-
das políticas públicas para a
juventude da região.

Segundo os universitá-
rios, o campus avançado do
Mucuri até hoje não tem con-
dições mínimas de funciona-
mento. As obras estão ina-
cabadas, não existem prédios
específicos para a biblioteca
ou para o laboratório de in-
formática, tampouco para o
restaurante universitário.
Além disso, ainda não há
alvará do Corpo de Bombeiros.

Munidos de faixas e car-
tazes, os alunos também re-
clamam da falta de professo-
res e da dificuldade para se
chegar ao campus, devido à
falta de uma linha regular de

ônibus que saia do centro da
cidade para a sede da UFVJM.

Diante da insatisfação
dos jovens, o deputado fede-
ral Leonardo Monteiro (PT-
MG) informou que vai levar as
reivindicações apresenta-
das ao Governo Federal. Ele
explicou que a bancada mi-
neira em Brasília votou emen-
da ao Orçamento direcionan-
do verbas para as universida-
des de Minas, inclusive para
a construção de alojamento
para os alunos em Teófilo
Otoni e para melhorias de
infraestrutura da UFVJM. Ele
se comprometeu ainda a veri-
ficar a execução da verba.

“As dificuldades existem,
mas é preciso reconhecer a
conquista da implantação da
universidade, desejo antigo da
população local”, afirmou. Leo-
nardo Monteiro pediu a união
de forças em prol do que ele
considerou “luta pelo orça-
mento”. “Temos que lutar para
que uma fatia maior fique no
Mucuri”, completou.

O deputado Carlin
Moura (PCdoB) também pediu
paciência, pois a universida-

de está em implantação. “É
claro que precisa de melhorias,
mas na hora de jogar a água
fora da bacia, não podemos
jogar a criança junto. A
UFVJM foi uma vitória, pois
essa região sempre foi esque-
cida. Nos últimos sete anos,
o Governo Lula criou 12 uni-
versidades federais; seu
antecessor, apenas uma em
oito anos”, afirmou.

O presidente da Comis-
são de Participação Popular,
deputado André Quintão (PT),
informou que, na próxima reu-
nião, será apresentado um
conjunto de requerimentos
sobre o assunto, entre eles um
dirigido ao Ministério de Edu-
cação (MEC), contendo a pau-
ta de reivindicações dos es-
tudantes. À prefeitura de
Teófilo Otoni, será encami-
nhado requerimento de provi-
dências para a melhoria do
transporte para o campus da
UFJVM. À Secretaria de Esta-
do de Educação, Ciência e
Tecno-logia, serão cobradas
melho-rias de infraestrutura
também na Universidade Esta-
dual de Minas Gerais (Uemg).

Professores
reclamam
de salários

Questões relativas aos
ensinos médio e básico
também foram debatidas na
reunião de sexta-feira da
Comissão de Participação
Popular em Teófilo Otoni.
Professores da rede pública
reclamaram da violência e
dos salários. E o presiden-
te da União Estudantil de
Teófilo Otoni, Luiz Gustavo
Moutinho Campos, infor-
mou que há, pelo menos, 9
mil jovens e crianças fora
da escola na cidade, que
tem 140 mil habitantes.

O deputado André Quin-
tão lembrou que há 50 mi-
lhões de jovens no Brasil,
onde a taxa de evasão esco-
lar é de 20%. Além disso, res-
saltou ele, dos estudantes em
idade de estar em um curso
superior, apenas 12% fre-
quentam uma faculdade.

O parlamentar falou tam-
bém sobre a Lei 18.136, de
2009, originada de um proje-
to de sua autoria, que insti-
tuiu a Política Estadual de
Juventude, e cobrou a apli-
cação efetiva do diploma
legal, para que “não fique
apenas no papel”.

Já o deputado Getúlio
Neiva (PMDB) elogiou a
mobilização dos estudantes.
“As conquistas só virão com
pressão. Sem o oxigênio da ju-
ventude, o processo político
não se desenvolve de maneira
adequada”, afirmou.
Presenças –  Deputados
André Quintão (PT), presiden-
te da comissão; Carlin Moura
(PCdoB) e Getúlio Neiva
(PMDB). Também participaram
da reunião a secretária de
Administração de Teófilo
Otoni, Liliane Menezes; e o su-
perintendente de Inclusão do
Jovem da Secretaria de Esta-
do de Esportes e Juventude,
Marcelo Araceli Magalhães.

Estudantes protestaram na reunião da Comissão de Participação Popular realizada em Teófilo Otoni

Marcelo Metzker
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DIREITOS HUMANOS

8h30
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Municipal
Pedro Pacheco de Souza, de Contagem

9 horas
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário da Década das
Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável

13 horas
• Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular (São João
da Ponte) – discutir a demarcação de terras e violência cometida con-
tra remanescentes de quilombolas. Convidados: ministro da Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Santos
de Souza; procurador-chefe da República em Minas Gerais, Tarcísio
Humberto Parreiras Henriques Filho; superintendente regional do Incra,
Gilson de Souza; ouvidor agrário nacional, Gercino José da Silva Filho;
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Con-
flitos Agrários, procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira; secre-
tário de Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, Manoel
Costa; prefeito de São João da Ponte, Fábio Luiz Fernandes Cordeiro;
presidente da Federação das Comunidades de Quilombolas de Minas
Gerais, Sandra Maria da Silva; presidente da Associação do Quilombo
Brejo dos Crioulos, João Pinheiro de Abreu; membro da Comissão
Pastoral da Terra, Paulo Roberto Faccion; coordenador dos acampa-
mentos, José Carlos de Oliveira Neto; assessora da Fian Brasil, Jônia
Rodrigues; antropólogo da Unimontes, João Batista de Almeida Cos-
ta. Requerimento dos deputados André Quintão e Durval Ângelo

14 horas
• Ciclo de Debates 20 anos da Constituição Estadual (Plenário) – aber-
tura com o presidente da ALMG, deputado Alberto Pinto Coelho; o

governador Aécio Neves; o presidente da Constituinte Estadual de 1989,
Kemil Kumaira; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Sérgio Resende; o procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Mar-
ques; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Wanderley Ávila

14h30
• Ciclo de Debates 20 anos da Constituição Estadual (Plenário) – mesa
redonda  “Constituição e democracia – 20 anos do processo constitu-
inte mineiro”. Expositores: vice-governador e assessor da relatoria da
Constituição de 1989, Antonio Augusto Anastasia; subsecretário de
Estado de Obras Públicas e relator do processo da Constituinte, Bonifácio
Mourão; secretária-adjunta de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e coordenadora-geral do processo constituinte, Maria
Coeli Simões Pires; professor da Faculdade de Direito da UnB e coorde-
nador técnico do processo constituinte, Menelick de Carvalho Netto;
gerente de apoio ao Conselho de Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde de Betim e presidente do Comitê Popular na Constituinte, Eni
Carajá Filho. Debate coordenado pelo deputado Lafayette de Andrada

16h30
• Ciclo de Debates 20 anos da Constituição Estadual (Plenário) –
homenagem a deputados constituintes e funcionários da ALMG
que participaram do processo; lançamento da edição comemorati-
va da Revista do Legislativo e do projeto Memória Digital

18h30
• Abertura da exposição 20 Anos Construindo a Democracia (Hall das
Bandeiras)

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Gabriel Casara (piano), Lucas Barroso
(violoncelo) e Marcelo Correia (piano)

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Resenha

8h Brasil Eleitor
8h30 Via Justiça – Legislação Previdenciária
9h10 Comissão de Participação Popular (reprise) – Plano Nacional

de Igualdade Racial
11h45 Comissão de Saúde (reprise) – Proibição do fumo em

recintos fechados
13h30 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo)  – O que

acontece na Assembleia e as principais notícias do Estado
14h Assembleia ao Vivo – Ciclo de Debates –  “Democracia e

Constituição: 20 anos da Constituinte Estadual”
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Brasil Eleitor

19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembleia e as principais notícias do Estado

19h55 Trabalho de base
20h Memória e Poder – Depoimento do ator Sérgio Mamberti
21h Sala de Imprensa – Plano de Emergência Pluviométrica
22h Repórter Assembleia

22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Memória e Poder Especial – 20 anos da Constituição Mineira –
1ª parte

0h Assembleia Debate – Judicialização da Saúde
1h Segunda Musical – Quarteto de Cordas

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento

Denúncia de violência contra quilombolas
motiva reunião no Norte de Minas hoje
Deputados de duas co-

missões estarão em São João
da Ponte (Norte de Minas)
hoje para avaliar a demarca-
ção de terras na região e apu-
rar práticas violentas cometi-
das contra a comunidade
quilombola Brejo dos Crioulos.
As Comissões de Direitos Hu-
manos e de Participação Po-
pular farão reunião conjunta
no Parque da Vaquejada, às

13 horas. O requerimento é
dos deputados Durval Ânge-
lo (PT) e André Quintão (PT).

Os deputados querem
analisar também as medidas
previstas no relatório reali-
zado pela Fian Brasil, uma
organização internacional
que trabalha pelo direito
humano à alimentação ade-
quada, com status consulti-
vo perante a Organização

das Nações Unidas (ONU).
Em 2008, a entidade reali-
zou uma missão para averi-
guar a situação de 503 fa-
mílias que vivem no quilom-
bo Brejo dos Crioulos. Se-
gundo a assessoria do ga-
binete do deputado André
Quintão, essas famílias es-
tão sofrendo ameaças e sen-
do coagidas por grandes
proprietários de terras que

ocupam indevidamente o
território quilombola.

Apesar da elaboração
de um laudo para acelerar
o processo de homologação
e titulação do quilombo, a
população que vive em oito
pequenas comunidades tem
so f r ido  ameaças  e  não
pode utilizar toda a exten-
são do território para a sua
sobrevivência.


