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tir programas e serviços de 
forma ativa para os mais ne-
cessitados, centrou boa parte 
das discussões.

Parlamentares, autori-
dades dos governos federal, 
estadual e municipal, cientis-
tas sociais e representantes 
de entidades envolvidas com 

assistência social lotaram o 
Plenário, no evento promovido 
em parceria com 42 entidades, 
como parte de uma série de 
ações da ALMG, com o obje-
tivo de aprofundar no Estado 
a discussão nacional sobre a 
superação da pobreza extrema. 
Páginas 3, 4, 5 e 6

Depois de dois dias de 
atividades, o Ciclo de Debates 
Estratégias para Superação da 
Pobreza foi encerrado no fim 
da tarde de sexta-feira, na 
ALMG. A questão da melhoria 
dos indicadores econômicos 
do país, em contrapartida à 
necessidade ainda de garan-

Ciclo termina com defesa da reforma
agrária e de articulação de governos

Uma visita a redes de 
transmissão da Cemig em Belo 
Horizonte, pelas Comissões de 
Minas e Energia e de Assuntos 
Municipais e Regionalização, 
abre hoje a série de eventos 
das comissões temáticas da As-
sembleia Legislativa de Minas. 

A agenda do Parlamento 
mineiro está cheia. Transporte 
clandestino, implantação do 
banco público de tecidos bioló-
gicos e a exploração de gás na-
tural na Bacia do Rio São Fran-
cisco são alguns dos assuntos 
que estão na pauta, que prevê 
quatro visitas e 15 audiências 
públicas, três das quais fora 
de Belo Horizonte: em Conta-
gem, Três Pontas e Três Marias.  
Páginas 9 e 10

Deputados
visitam hoje

redes da Cemig

Ex-ministro Patrus Ananias destacou alguns avanços conquistados pelo País

Alair Vieira

O Sul de Minas Gerais 
está em campanha para ser 
escolhida uma das subse-
des das seleções da Copa do 
Mundo de 2014. A cidade de 
Extrema, única da região na 
disputa, recebeu, na sexta- 
-feira, a visita das comis-
sões de Turismo e de Esporte 
da ALMG. A audiência públi-
ca conjunta sobre o Mundial 
de 2014 reuniu mais de 500 
pessoas no Cine Teatro da 
cidade, que aposta na proxi-
midade com São Paulo, nos 
centros de treinamento com 
dois campos de futebol de 
medidas oficiais e na diver-
sidade ambiental para con-
vencer a Fifa a ser subsede. 
Página 8 

Sul de Minas
em campanha 
para a Copa

Dezenas de militantes 
do movimento de defesa das 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) par-
ticiparam, na sexta -feira (10) 
do seminário da Comissão Es-
pecial da Câmara dos Depu-
tados criada para analisar o 
Plano Nacional de Educação 
(PNE). O evento foi realizado 
no Auditório da ALMG. A Co-
missão Especial do PNE tem 
percorrido os estados para 
recolher sugestões ao Projeto 
de Lei Federal 8.035/10, do 
Governo Federal, que institui 
o plano. Página 7

Apaes apresentam reivindicações em 
debate sobre Plano de Educação

Auditório ficou lotado para reunião sobre PL 8.035/10

Marcelo Metzker
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES 
PERÍODO DE 13/6/2011 A 17/6/2011

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA 
13/6

TERÇA-FEIRA 
14/6

QUARTA-FEIRA 
15/6

QUINTA-FEIRA 
16/6

9:00

VISITA  
CONJUNTA  

MINAS E ENERGIA E  
ASSUNTOS MUNICIPAIS 

Belo Horizonte

SEGURANÇA PÚBLICA 
Plenarinho I

C. E. INDICAÇÃO  IGA 
Plenarinho IV

PEC Nº 12/2011 
Extraordinária 
Plenarinho I

DIREITOS HUMANOS 
Plenarinho IV

DIREITOS HUMANOS 
Extraordinária 

Auditório

CONJUNTA  
MEIO AMBIENTE E TURISMO, 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
Três Marias

9:15 PEC Nº 22/2011 
Plenarinho IV

9:30 VISITA CULTURA 
Belo Horizonte

SAÚDE 
Plenarinho I

10:00

MEIO AMBIENTE  
Plenarinho I

DEFESA DO CONSUMIDOR  
Plenarinho II

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO  
Plenarinho III

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Plenarinho IV

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO 

Plenarinho III

ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO 

Extraordinária 
Plenarinho III

POLÍTICA AGROPECUÁRIA 
Extraordinária 

Três Pontas

10:15

CONJUNTA  
MEIO AMBIENTE  E 

ASSUNTOS MUNICIPAIS 
Auditório

10:30
DEFESA DOS DIREITOS DA  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

Teatro

11:00 MINAS E ENERGIA
Plenarinho IV

14:00
MINAS E ENERGIA 

Extraordinária 
Plenarinho IV

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
Plenarinho IV

CULTURA 
Extraordinária 

Auditório

14:15 PEC Nº 20/2011 
 Auditório

C. E. INDICAÇÃO  ADEMG 
Plenarinho I

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO 
Plenarinho I

C. E. INDICAÇÃO LEMG 
Plenarinho II

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Plenarinho IV

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
Extraordinária 

Auditório

VISITA 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

Belo Horizonte

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA   
E DA AÇÃO SOCIAL 

Plenarinho I

REDAÇÃO 
Plenarinho II

C. E. INDICAÇÃO  ITER 
Extraordinária 
Plenarinho III

MINAS E ENERGIA 
Extraordinária 
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
Auditório

15:00

VISITA  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  

E TECNOLOGIA
Belo Horizonte

PEC Nº 21/2011 
Plenarinho III

CULTURA
Extraordinária 

Teatro

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E 
AGROINDUSTRIAL 

Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR  
Extraordinária 

Contagem

15:30
C. E. INDICAÇÃO DETEL 

Especial 
Plenarinho III

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
Extraordinária 

Auditório

16:00
C. E. DA REFORMA POLÍTICA 

Extraordinária 
Plenarinho IV

C. E. INDICAÇÃO HEMOMINAS
Extraordinária
Plenarinho II

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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O Governo Federal pla-
neja expandir a estrutura para 
combater a pobreza extrema 
no País. O detalhamento des-
sas ações foi apresentado pela 
secretária nacional de Assis-
tência Social do Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Deni-
se Colin, na manhã de sexta-
feira (10), durante o Ciclo de 
Debates Estratégias para a su-
peração da pobreza, promovi-
do pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, no Plenário. 
O evento é uma preparação 
para o Seminário Legislativo 
Políticas públicas para a erra-
dicação da pobreza e a redu-
ção das desigualdades, que a 
Assembleia realiza no segundo 
semestre deste ano.

Na abertura do segun-
do dia do evento, o autor 
do requerimento para sua 
realização, deputado André 
Quintão (PT), destacou a im-
portância da integração entre 
municípios, estados e União. 
Segundo ele, a interlocução 
do Poder Público com os mo-
vimentos sociais é fundamen-
tal para reverter a situação de 
pobreza extrema no País.

Denise Colin falou sobre 
o plano Brasil sem Miséria, 
uma das principais ferramen-
tas do programa de proteção 
social desenvolvido pelo Go-
verno Federal. O objetivo é in-
terromper as causas geradoras 
da situação de miséria, rea-
lizando, além dos programas 
em andamento, o mais com-
pleto mapeamento da pobreza 
já produzido no País.

Ao serem identificadas, 
as famílias que vivem fora da 
rede de proteção e promo-
ção social e de outras ações 
do poder público são enca-
minhadas aos programas de 
assistência. O cadastramen-
to desses “excluídos” é feito 
pelos Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras) 
e pelos Centros de Referência 
Especializada em Assistência 
Social (Creas), que também 
identificam as necessidades, 

Secretária nacional detalha plano 
de expansão de combate à miséria

os riscos e as vulnerabilida-
des das famílias.

De 2003 a 2010, o nú-
mero de equipes do Cras subiu 
de 469 para 6.801. Já o de  
Creas passou de 305 para 
2.155 no mesmo período. 
Juntos, os programas do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (Suas) atendem a 66,7 
milhões de pessoas, segundo 
o censo do Suas de 2010. O 
plano de expansão da rede 
para 2011 prevê a criação de 
550 novos Cras e 200 Creas no 
Brasil, levando o plano Brasil 
Sem Miséria a 5.413 municí-
pios, informou a secretária. 
Para executar as ações pre-
vistas, o MDS conta com um 
orçamento de R$ 43,1 bilhões 
em 2011, que cresceu 10,8 % 
em relação ao do ano passado.

Denise destacou que o 
principal desafio é atingir as 
causas da exclusão dentro do 
sistema capitalista, cuja ca-
racterística marcante é exata-
mente reproduzi-la na esfera 
social. Porém, ressaltou que é 
possível superar esse desafio 
por meio do desenvolvimento 
econômico com distribuição 
de renda. A redução da desi-
gualdade, enfatizou, é gera-
dora de mais desenvolvimen-
to, gerando um ciclo positivo 
de crescimento para o País.
Consciência – Para o ex-mi-
nistro de Estado do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome, Patrus Ananias, uma 
das conquistas alcançadas na 
área da seguridade social nos 
últimos anos foi a expansão 
da consciência sobre a impor-
tância das políticas sociais, 
não apenas em seu viés hu-
manitário, mas também eco-
nômico. “Descobrimos que 
distribuir renda é condição 
necessária para o crescimento 
econômico”, explicou.

Ananias também des-
tacou outros avanços con-
quistados, como a construção 
de políticas públicas sociais 
suprapartidárias e pautadas 
em parcerias com governos 
estaduais e municipais, bem 

como o fato de a garantia da 
proteção social no País come-
çar a ser pensada como um 
direito e uma política pública 
do Estado.

O palestrante enfatizou 
o fato da seguridade social, 
que é fundamentada no tripé 
da saúde, previdência e assis-
tência social, estar ancorada 
nos fundamentos constitu-
cionais. Segundo Ananias, o 
primeiro artigo da Constitui-
ção Federal já explicita como 
fundamentos da República 
Federativa do Brasil a cidada-
nia, conceito que incluiria a 
ideia de inclusão social, bem 
como a dignidade da pessoa 
humana, que pressupõe, no 
seu entendimento, o direito à 
saúde, alimentação, trabalho, 
educação, entre outros.

O ex-ministro também 
destacou a importância da 
inclusão, no texto constitu-
cional, por meio da Emenda 
Constitucional 64, de 2010, da 
alimentação como um direito 
e um campo da seguridade so-
cial. Ananias abordou ainda a 
questão da assistência social 
ser pensada no campo das po-
líticas públicas, ficando, dessa 
forma, dissociadas da ideia de 
assistencialismo.

Ex-ministro Patrus Ananias defendeu mudanças na Constituição

Alair Vieira

Denise: ações detalhadas

Marcelo Metzker

Desafios – Assegurar recur-
sos, investimentos e inte-
gração das políticas sociais, 
garantir maior segurança e 
acabar com a precarização do 
trabalhador incluído na rede 
de proteção foram alguns dos 
desafios apontados por Pa-
trus Ananias para a constru-
ção de uma sociedade mais 
igualitária. Ao fim de sua 
fala, ele defendeu a ideia de 
que o Estado que queremos 
deva ser o Estado da justiça 
social, “que assegure a todos 
um patamar comum de direi-
tos e oportunidades”.

CICLO DE DEBATES



4 • segunda-feira – Assembleia Informa 13 de junho de 2011

Palestrante defende qualidade
de vida e integração entre setores

Um dos pontos aborda-
dos pela gerente programáti-
ca da Fundación Avina, Gláu-
cia Barros, na parte da manhã 
do Ciclo de Debates no Plená-
rio, foi o desafio de readequar 
ao imaginário social a ideia 
da igualdade como um valor, 
um princípio e um fim de um 
projeto ético e político. 

De acordo com a pa-
lestrante, estariam incluídos 
nessa perspectiva o resgate 
à qualidade de vida das pes-
soas, a consideração da diver-
sidade social e a integração 
entre atores e setores sociais. 
“Isso seria incluir as pessoas 
com dignidade e com prota-
gonismo”, afirmou.

Como exemplo dessa 
dinâmica, Gláucia citou o ca-
so dos catadores de material 
reciclável, que conseguiram 
inserir sua realidade no ce-
nário público, podendo ser 

vistos como um exemplo da 
importância do fortalecimen-
to das organizações na supe-
ração da pobreza.

Ainda dentro da pers-
pectiva de integração, Gláu-
cia Barros também defendeu 
o fortalecimento de conse-
lhos como espaços delibera-
tivos das políticas públicas 
sociais, com o apoio e in-
tegração das organizações 
sociais a essas instituições. 
“A organização da sociedade 
civil não é um substitutivo 
do Estado, mas sim um gru-
po que aposta nesse Estado”, 
explicou a palestrante.
Olhar intersetorial – O secre-
tário municipal de Assistência 
Social da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Jorge Nahas, enfa-
tizou que a chamada “busca 
ativa” contida no plano Brasil 
sem Miséria, não deve ter o 
olhar de cada uma das políticas 

Gláucia Barros, Fundación Avina

Alair Vieira 

CICLO DE DEBATES

Jorge Nahas, Secretário

Alair Vieira 

to do programa Pró-Jovem, 
do Governo Federal, ou de 
sua mudanças, dos Cras para 
a área de educação. Denise 
Colin, do MDS, afirmou que o 
programa apresentou deficiên-
cias na articulação entre suas 
áreas e, por isso, passa por um 
reordenamento de propostas.

André Quintão expli-
cou que todas as propostas 
do ciclo de debates serão 
agrupadas em um documento 
final, que subsidiará a elabo-
ração do Seminário “Políti-
cas públicas para erradicação 
da pobreza e a redução das 
desigualdades”, que a ALMG 

realizará no segundo semes-
tre. A primeira reunião de 
organização desse evento se-
rá na próxima segunda-feira 
(13/6), às 14h30, no Plena-
rinho I da Casa. Compuseram 
a mesa dos trabalhos os de-
putados João Leite (PSDB) e 
Carlin Moura (PCdoB).

O deputado Rogério 
Correia (PT) comemorou o 
fato de o combate à pobreza 
ter sido reiterado pela presi-
dente Dilma Rousseff como 
uma ação central do Gover-
no. “É um olhar para o Brasil 
a partir dos mais necessita-
dos”, disse. 

Correia citou recursos 
já destinados às ações do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social – MDS – e ao apoio à 
agricultura familiar, além dos 
investimentos previstos para 
o ensino técnico. Ele ainda 
cobrou do Governo de Minas 
um diálogo mais real sobre o 
combate à pobreza.

André Quintão justifi-
cou que a Secretaria de Esta-
do da Educação, que deveria 
participar do ciclo de deba-
tes, esteve presente à ALMG, 
mas em evento simultâneo, 
sobre o Plano Nacional de 
Educação. 

Na fase de debates, 
diversos participantes mani-
festaram preocupação com a 
possibilidade de encerramen-

Destino do programa Pró-Jovem preocupa

públicas, mas incorporar “vá-
rios olhares”. Segundo ele, Belo 
Horizonte tem 547 equipes do 
Programa de Saúde da Família 
que já fazem essa busca. Além 
disso, nos Centros de Referên-

cia em Assistência Social – Cras  
– municipais, o atendimento 
está sendo customizado, com 
a elaboração de planos para as 
famílias, levando em conta as 
demandas de cada uma.

André Quintão explicou que as propostas do Ciclo de Debates serão agrupadas em um documento final

Alair Vieira 
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Erradicação da miséria depende
de articulação entre governos

CICLO DE DEBATES

Para a erradicação da 
miséria na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(RMBH), é fundamental a 
articulação entre os diversos 
órgãos das três esferas de po-
der (municipal, estadual e fe-
deral). A avaliação é dos es-
pecialistas que participaram, 
na tarde de sexta-feira (10), 
do último painel do Ciclo de 
Debates Estratégias para a 
Superação da Pobreza. 

Para articular as ações 
voltadas para o combate à 
miséria, o Governo do Esta-
do criou o Comitê Travessia, 
que está realizando um diag-
nóstico do problema, a par-
tir de visitas feitas de casa 
em casa na RMBH. Esse diag-
nóstico é que vai subsidiar 
as intervenções públicas ne-
cessárias ao enfrentamento 
da pobreza extrema, segun-
do a assessora de Articula-
ção, Parceria e Participação 
da Governadoria do Estado, 
Tatiana Lemos Sandim.

A coordenadora de 
Programas de Transferência 
de Renda da Prefeitura de 
Nova Lima, Maria de Fátima 
Monteiro de Aguiar, acres-
centou que o Fórum de De-
senvolvimento Metropolita-
no é um importante espaço 
de articulação e troca de ex-
periências sobre programas 
como o Bolsa-Família, uma 
das principais ações pre-
vistas no plano Brasil sem 
Miséria, do Governo Federal. 
Ela destacou que a conver-
gência de ações das várias 
esferas de governo é funda-
mental para a identificação 
das pessoas que vivem na 
extrema pobreza.

Quem também defen-
deu a atuação integrada do 
governo foi o integrante do 
Movimento Nacional dos Ca-
tadores de Materiais Reciclá-
veis, Luiz Henrique da Silva. 
Ele citou a criação do comitê 
interministerial, que se des-
dobrou em políticas públicas 
voltada para os catadores, 
como exemplo a ser seguido 

em Minas, com a devida in-
tegração das várias secreta-
rias de Estado. “Queremos ser 
reconhecidos pelo trabalho 
prestado e ter qualidade de 
vida”, afirmou.
Desafios – Apesar dos avan-
ços nos últimos anos, o nú-
mero de pessoas vivendo em 
situação de extrema pobre-
za em todo o Brasil ainda 
é muito grande: são 16 mi-
lhões de pessoas, o equiva-
lente a 8,6% da população 
do País, como lembrou a 
coordenadora de Programas 
de Transferência de Renda 
da Prefeitura de Nova Lima, 
Maria de Fátima Monteiro de 
Aguiar. A RMBH foi a região 
metropolitana que apresen-
tou a maior redução no nú-
mero de pessoas em extrema 
pobreza entre 2002 e 2009: a 
queda foi de 35,5%.

Apesar de ter apenas 
3% de sua população vi-
vendo com renda per capita 
inferior a R$ 70 por mês, a 
RMBH permanece como uma 
das regiões mais desiguais 
do País, de acordo com a as-
sessora de Articulação, Par-
ceria e Participação Social 
da Governadoria do Estado, 
Tatiana Lemos Sandim. Um 
dos principais problemas a 
serem enfrentados é a bai-
xa escolaridade da popula-
ção, segundo Tatiana. Ela 
mostrou dados de Mateus 
Leme, onde metade das pes-
soas que vivem na extrema 
pobreza enfrentam alguma 
privação na área da educa-
ção, como pouco tempo de 
estudo, por exemplo.
Experiência – O integrante 
do movimento Hip Hop Cha-
ma, Flávio da Silva Pena, fez 
um relato contundente dos 
problemas enfrentados pela 
população que mora nas fa-
velas da RMBH. Flávio, que 
vive na comunidade de Mo-
rada da Serra, em Ibirité, em 
uma frase resumiu o drama 
dos jovens em situação de ex-
trema pobreza: “A juventude 
vive num estado de miséria, 

Luiz Henrique, do Movimento dos Catadores, também defendeu integração

Alair Vieira 

Flávio da Silva fez um relato das dificuldades dos jovens nas favelas

Alair Vieira 

dentro de um barraco, mui-
tas vezes convivendo com um 
pai alcoólatra ou usuário de 
crack, e muitas vezes procura 
na escola o espaço para cons-
truir sua identidade”.

O problema, como lem-
brou o rapper, é o ambiente 
com professores cansados e 
desmotivados, o que acaba 
afastando os jovens da es-
cola. “O professor finge que 
está ensinando, o aluno fin-
ge que está aprendendo, e o 
Estado finge que está pagan-
do (os educadores)”, afirmou 
Flávio. Fora da escola, a única 
opção de lazer que lhe sobrou 
foi pichar muros.

Para reverter essa si-
tuação, Flávio trabalhou no 
programa Fica Vivo, do Go-
verno do Estado, onde con-
seguiu levar adolescentes 
que trabalhavam nas cha-
madas “bocas de fumo” para 
suas oficinas de rap. Dos 20 
jovens com quem trabalhou, 
sete se tornaram multiplica-
dores de sua mensagem, que 
valoriza a educação como 
forma de reafirmar a auto-
estima e combater a discri-
minação. O rapper defendeu 
que a redução da pobreza 
deve começar pela mobiliza-
ção das pessoas para a im-
portância da educação.
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manos, que assegura o direi-
to à propriedade dos territó-
rios quilombolas.

Segundo Sandra, exis-
tem 460 comunidades em 
todo o Estado, mas apenas 
uma, Porto Coris, obteve o 
título, porque foi deslocada 
de seu local original para dar 
lugar à Usina de Irapé, em 
Leme do Prado (Vale do Je-
quitinhonha). Estão em tra-
mitação no Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) 127 proces-
sos de titulação das terras 
quilombolas, dos quais dez 
já foram identificados e de-
limitados. “Para nós, comu-
nidades tradicionais, a ideia 
de riqueza e pobreza é muito 
diferente da visão capitalis-
ta. A principal riqueza está 
na terra”, defendeu.

Na opinião do cacique 
Mezaque da Silva de Jesus, 
coordenador do Conselho dos 
Povos Indígenas de Minas Ge-
rais, além do acesso à terra 
é preciso que as políticas de 
combate à pobreza respei-
tem a cultura e a realidade 
de cada povo. Ele lamentou 
que a miséria esteja instalada 
nas comunidades indígenas, 
cujas terras estão sucateadas 
e improdutivas e onde faltam 
saúde, educação, saneamen-
to e acesso viário. “É preciso 
quebrar a invisibilidade dos 
indígenas para avançarmos 
nas conquistas”, sugeriu.

A superação da po-
breza no campo passa, ne-
cessariamente, pela reforma 
agrária, pela valorização das 
culturas tradicionais e pelo 
conhecimento das realida-
des locais. Estes são alguns 
dos pontos listados pelos 
palestrantes do painel sobre 
pobreza no campo, na tarde 
de sexta-feira (10), no Ciclo 
de Debates Estratégias para a 
Superação da Pobreza. 

O subsecretário de Es-
tado de Agricultura Familiar, 
Edmar Gadelha, defendeu 
que a superação da pobre-
za no campo só será possí-
vel com a identificação das 
realidades vividas. Para ele, 
qualquer política, para ter 
sucesso neste setor, tem que 
começar pela erradicação do 
analfabetismo, pelo acesso 
à terra, pela valorização do 
conhecimento tradicional, 
pelo acesso à moradia e por 
uma política de documentar 
os camponeses. 

A coordenadora nacio-
nal das Comunidades Qui-
lombolas de Minas Gerais, 
Sandra Maria da Silva, afir-
mou que, para erradicar a 
pobreza entre os descenden-
tes de escravos, é necessário 
realizar a titulação imediata 
das áreas ocupadas por eles. 
Para tal, ela pediu aos depu-
tados que seja desarquivado 
o Projeto de Lei 1.839/07, 
da Comissão de Direitos Hu-

Reforma agrária é proposta 
para combater pobreza no campo

Sandra da Silva pediu regularização de terras quilombolas

Lia Priscila

como um dos grandes entra-
ves para superação da mi-
séria nos campos de Minas 
Gerais, o incentivo à silvi-
cultura, com a expansão da 
cultura do eucalipto para a 
siderurgia e a disponibiliza-
ção de terras devolutas para 
tal cultivo. “Segundo dados 
do Instituto de Terras de Mi-
nas Gerais (Iter), há 11 mi-
lhões de hectares de terras 
devolutas nas mãos de em-
presas. Pelo menos alguma 

parte deveria estar nas mãos  
dos agricultores familiares”, 
acrescentou.

Segundo ele, o Estado 
precisa encarar a questão 
da concentração de terras 
e criar subsídios agrícolas 
e de comercialização da 
produção desse segmento. 
Wellington Morais reivindi-
cou ainda que o Estado ga-
ranta cursos técnicos para 
os agricultores familiares e 
educação no campo, além 

de incentivo à formas coo-
peradas de produção e redes 
de distribuição da pequena 
produção.

Os mesmos benefícios 
foram sugeridos pelo repre-
sentante da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
Familiar (Fetaemg), Vilson 
Luiz da Silva, que enfatizou 
que todas as conquistas dos 
trabalhadores foram resulta-
do de muita luta, e não de 
concessões. 

Para Wellington Emilia-
no Morais, da Via Capesina, 
o problema está no modelo 
de agricultura implantado 
no País e seguido por Minas: 
o modelo capitalista, que 
privilegia o agronegócio. 
Segundo ele, a superação da 
miséria no campo passa por 
uma mudança de perspecti-
va. “Não adianta combater a 
pobreza, é preciso combater 
suas causas”. 

Ele destacou ainda, 

Movimentos sociais propõem mudanças 
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Vanhoni afirmou que 
dará especial atenção a medi-
das que resultem no aumento 
da qualidade do ensino. “É 
muito importante trazer as 
crianças para a escola, mas 
que tipo de educação esta-
mos dando a elas? Precisamos 
de uma educação de qualida-
de, porque sabemos que hoje 
há alunos que terminam o 
ensino fundamental e não sa-
bem ler e fazer uma operação 
matemática”, declarou.

O deputado federal 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
também integrante da Comis-
são Especial, destacou o fato 
de que o PNE terá impacto na 
educação brasileira ao longo 
de dez anos. Por isso, segun-
do ele, é importante ouvir as 
sugestões da sociedade para 
aperfeiçoar o plano.

O presidente da Comis-
são de Educação da ALMG, 
deputado Bosco (PTdoB), 
defendeu que o PNE seja um 
instrumento de inclusão e de 
melhora da qualidade do en-
sino. Para ele, o País avan-
çou nos últimos anos na área 
de educação, mas ainda não 
atingiu o patamar desejado 
pela sociedade.
Papel da União – O seminário 
contou também com a parti-
cipação de quatro represen-
tantes da área, que falaram 
sobre temas diversos, conti-
dos no PNE. Também estive-
ram presentes ao seminário 
os deputados estaduais Carlin 
Moura (PCdoB) e Rogério Cor-
reia (PT) e os deputados fe-
derais Gilmar Machado e We-
liton Prado, ambos do PT-MG.  
Íntegra na internet

filhos, nas escolas regulares 
ou nas de educação especial. 

Os militantes das Apaes  
alegam que a maioria das 
instituições regulares de en-
sino não estão preparadas 
para receber alunos com de-
ficiência, por falta de recur-
sos pedagógicos e de profes-
sores capacitados.

O presidente da Apae 
de Florestal (Região Central), 
Alisson Vinicius da Silva Pin-
to, deu seu próprio exemplo 
sobre o trabalho realizado 
por essas associações. Ele é  
o primeiro presidente de Apae 
com deficiência intelectual. 
Disse que, ao começar a estu-
dar na instituição, tinha difi-
culdades de falar, andar e até 
se vestir sozinho, e hoje leva 
uma vida normal. 

Admilson Marins, que 
tem deficiências motoras e na 
fala, afirmou, com a ajuda de 
um intérprete, que a ideia de 
educação inclusiva que orien-
ta o PNE não deveria invia-
bilizar a educação especial. 
Para ele, essas duas modali-
dades são complementares.

De acordo com o site da 
Federação Nacional das Apaes, 
existem 2 mil associações em 
todo o País, que atendem 250 
mil pessoas com deficiência.
PIB – O relator do PL 8.035/10 
na Comissão Especial do PNE, 
deputado federal Ângelo Va-
nhoni (PT-PR), disse que vai 
analisar as reivindicações 
recebidas. Segundo ele, a 
presença do movimento das 
Apaes tem sido uma constan-
te nos seminários realizados 
nos estados. 

Outra reivindicação que  
se repetiu em Minas, de acor-
do com o relator, é o aumen-
to do percentual do PIB a ser 
aplicado na educação. Atu-
almente, o poder público in-
veste cerca de 5% do PIB na 
área. O PNE prevê a elevação 
gradual desse investimento 
para 7% do Produto Interno 
Bruto, até 2020. Sindicatos e 
movimentos sociais defendem 
a alteração da meta para 10%.

A presença de dezenas 
de militantes do movimento 
de defesa das Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apaes) marcou o Semi-
nário da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados criada 
para analisar o Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). 

O evento foi realizado 
na sexta-feira (10), no Au-
ditório. A Comissão Especial 
do PNE tem percorrido os 
estados para recolher suges-
tões ao Projeto de Lei Federal 
8.035/10, do Governo Fede-
ral, que institui o plano.

A proposição foi envia-
da ao Congresso Nacional, em 
dezembro, pelo então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, e, atualmente, tramita 
na Comissão Especial. Ela es-
tabelece dez diretrizes para a 
educação nacional no período 
de 2011 a 2020, que se des-
dobram em 20 metas. 

O alvo das críticas do 
movimento das Apaes é a Me-
ta 4, que propõe universalizar, 
na rede regular de ensino, o 
atendimento escolar aos es-
tudantes de 4 a 17 anos com 
deficiência, transtornos no de-
senvolvimento ou superdota-
dos. Isso significa um reforço 
à inclusão desses alunos em 
escolas regulares, em detri-
mento das instituições de edu-
cação especial, como as Apaes, 
entidades privadas e sem fins 
lucrativos, criadas para atender 
crianças e adolescentes com 
deficiência intelectual.

A execução da Meta 4 
tende a esvaziar o papel des-
sas associações e reduzir o 
volume de recursos públicos 
destinados a elas. No semi-
nário, dirigentes de Apaes de 
diversos municípios do Estado 
e pais de alunos, alguns de-
les acompanhados dos filhos, 
lotaram o auditório e os cor-
redores anexos. Eles vieram 
reivindicar aos deputados da 
Comissão Especial a mudança 
da Meta 4. Defenderam que 
os pais tenham o direito de 
escolher onde matricular os 

Reivindicação de Apaes marcam 
debate do Plano Nacional de Educação

Comissão do PNE tem percorrido os Estados em busca de sugestões

Marcelo Metzker

COMISSÃO ESPECIAL
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28 hotéis e pousadas, e um 
deles, o Hotel Fazenda das 
Amoreiras, foi pré-qualifica-
do pela Fifa. Nele, há dois 
campos de futebol de dimen-
sões oficiais (104 x 72 m²),  
drenagem e irrigação, nos 
quais já treinaram clubes 
como Corinthians, São Pau-
lo e Fluminense. Além disso, 
segundo o diretor do hotel, 
Pedro Fabiano, o estabele-
cimento tem 36 quartos nu-
ma área de 700 mil metros 
quadrados, quatro quadras 
de tênis, duas piscinas co-
bertas e aquecidas e trilhas 
para caminhadas.
Requisitos – O gerente-ad-
junto do Projeto Estruturador 

da Copa 2014, Éder Campos, 
explicou que a Fifa  vai rea-
brir inscrições para candida-
tas a subsede, em agosto, e 
que o Estado vai tentar ter 
mais representantes na lista. 
Para ele, as melhorias nos ae-
roportos e as parcerias com as 
prefeituras são os principais 
pontos a serem fortalecidos 
para que Minas hospede as 
delegações. 

Para a representante da 
Secretaria de Estado de Tu-
rismo, Jussara Maria Rocha, 
o maior desafio é qualificar 
a rede de serviços por meio 
de capacitações promovidas 
pelo poder público e pela 
iniciativa privada. 

ca, a 122 km de Viracopos, 
em Campinas, e a 128 km de 
Congonhas, o que poderia 
facilitar o deslocamento das 
delegações.

Bergamin ainda citou o 
parque industrial, que abriga 
105 fábricas, dentre elas a 
de chocolates Kopenhagen, 
a alimentos Bauducco e ele-
trônicos Panasonic. Cerca de 
80% dos resíduos são recicla-
dos e todo o território per-
tence à Unidade de Conserva-
ção Ambiental (APA) Fernão 
Dias, o que contribui para o 
2º lugar em preservação da 
natureza no índice da Funda-
ção João Pinheiro de 2010.

A cidade conta com 

O Sul de Minas está em 
campanha para ser escolhida 
uma das subsedes das sele-
ções da Copa do Mundo de 
2014. A cidade de Extrema, 
única da região na disputa, 
aposta na proximidade com 
São Paulo, nos centros de 
treinamento com dois cam-
pos de futebol de medidas 
oficiais e na diversidade am-
biental, para convencer a Fi-
fa. Além disso, o município 
está em 1º lugar no Estado 
em relação à preservação 
ambiental e ao saneamento, 
segundo dados de 2010 da 
Fundação João Pinheiro.

As qualidades foram 
apresentadas, na manhã de 
sexta-feira (10), às Comissões 
de Turismo, Indústria, Comér-
cio e Cooperativismo e de Es-
porte, Lazer e Juventude, em 
audiência pública conjunta 
sobre o Mundial de 2014, que 
reuniu mais de 500 pessoas no 
Cine Teatro da cidade.

Extrema está a 957 
metros de altitude, na Serra 
da Mantiqueira. É conheci-
da pelo turismo de aventura 
e pelos esportes radicais. O 
prefeito Luiz Carlos Berga-
min destacou a infraestru-
tura e a proximidade com os 
principais aeroportos de São 
Paulo. O município fica a 111 
km do aeroporto de Cumbi-

Extrema confia em logística e em
centro de treinamento para a Copa

Comissões de Esporte e de Turismo têm visitado todas as candidatas a subsedes para a Copa de 2014

Willian Dias

fraestrutura e na preservação 
ambiental foram salientados 
pelos deputados Dalmo Ri-
beiro Silva e Rômulo Viegas, 
que elogiaram as condições 
oferecidas por Extrema para 
pleitear a vaga.

O deputado Adelmo 
Carneiro Leão ressaltou que a 
escolha final depende das se-
leções, mas os parlamentares, 
as autoridades locais e a po-
pulação podem fazer sua par-
te, ao promoverem ações para 
preparar a cidade. “Se ficar-
mos quietos, parados, talvez 
tudo o que temos não seja su-
ficiente”, lembrou o parlamen-

tar, ao chamar a atenção para 
a necessidade de mobilização 
que dê visibilidade ao municí-
pio no cenário internacional.

Ulysses Gomes comen-
tou que as obras em Belo 
Horizonte, para ser uma das 
sedes do Mundial, foram ve-
rificadas durante a semana, e 
que o Estado está avançado 
em comparação com outros. 
Disse que a audiência con-
junta colaborou para juntar 
forças na realização da cam-
panha para que o município 
seja selecionado.

O deputado federal 
Odair Cunha (PT-MG) pontuou 

que o Congresso Nacional 
também está atento à promo-
ção de ações para a Copa, pa-
ra que o País consiga cumprir 
o cronograma de intervenções 
e se enquadre nos critérios da 
Fifa. Ele reforçou que “Extre-
ma é a prova de que o desen-
volvimento industrial pode 
conviver bem com a preserva-
ção do meio ambiente”.
Presenças – Deputados Te-
nente Lúcio (PDT), presiden-
te da Comissão de Turismo, 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
vice, Rômulo Viegas (PSDB), 
Ulysses Gomes (PT) e Adelmo 
Carneiro Leão (PT). 

O presidente da Comis-
são de Turismo, deputado 
Tenente Lúcio, afirmou que 
a cidade está empenhada em 
receber as seleções do Mun-
dial e que, embora habite em 
uma região de clima frio, a 
população tem “pé quente”, 
o que poderia trazer sorte. 
“Na entrada da cidade já te-
mos uma raposa e um lobo 
de pelúcia, vestidos nas co-
res canarinhas, o que mostra 
que todos já estão no clima”, 
observou. Os animais foram 
escolhidos por fazerem parte 
da fauna local.

Os investimentos na in-

Parlamentares apostam na cidade
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Independência – Duas vi-
sitas estão marcadas pa-
ra amanhã. A Comissão de 
Cultura vai à Secretaria de 
Estado de Cultura, na Cida-
de Administrativa, às 9h30, 
conhecer os principais pro-
jetos e programas da área 
e iniciar um diálogo com a 
nova titular da Pasta, Elia-
ne Parreiras. A Comissão de 
Esporte, Lazer e Juventude 
irá ao Estádio Raimundo 
Sampaio (Independência), 
às 14h30, acompanhar o an-
damento das obras.

No mesmo dia serão 
realizadas quatro audiên-
cias públicas. As Comissões 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável e 
de Assuntos Municipais e 
Regionalização se reúnem, 
às 10h15, para tratar dos 
impactos ambientais cau-
sados pelas atividades de 
mineração nas Serras da 
Gandarela, da Moeda, do 
Rola Moça, da Piedade, do 
Curral, do Capão Xavier, en-
tre outras.

A Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas faz reunião com 
convidados, às 14h30, para 
analisar a aplicação da Lei Es-
tadual 19.445, de 2011, que 
estabelece normas para coibir 
o transporte metropolitano 
e intermunicipal clandestino 
de passageiros no Estado e a 
fiscalização por parte dos ór-
gãos responsáveis.

A importância da valo-
rização da cultura junina do 
Estado será tema da audiên-
cia da Comissão de Cultura, 
às 15 horas.

Ainda na terça-feira, 
às 16 horas, a Comissão Ex-
traordinária de Acompanha-
mento da Reforma Política, 
recebe o vice-presidente da 
Academia Mineira de Letras, 
Francelino Pereira, os ex-
deputados federais Ibrahim 
Abi-Ackel, Pimenta da Vei-
ga e Sandra Starling, e o 
ex-deputado estadual Antô-
nio Faria Lopes.

Transporte clandesti-
no, situação da rede elétrica, 
implantação do banco públi-
co de tecidos biológicos e a 
exploração de gás natural na 
Bacia do Rio São Francisco 
são alguns dos assuntos que 
estão na agenda das comis-
sões da ALMG. Nesse perío-
do, estão marcadas quatro 
visitas das comissões e 15 
audiências públicas, três das 
quais fora de Belo Horizonte: 
em Contagem, Três Pontas e 
Três Marias.

Hoje, as Comissões de 
Minas e Energia e de Assun-
tos Municipais e Regiona-
lização visitam vários pon-
tos da Capital mineira para 
verificar a situação da rede 
elétrica. A iniciativa é um 
desdobramento da audiência 
pública realizada no dia 19 
de maio para debater a se-
gurança das redes de ener-
gia da Cemig nos municípios 
mineiros. A visita começa às 
9 horas. Os deputados vão 
percorrer trechos da Aveni-
da Tereza Cristina e das ruas 
Dias Adorno, Martim de Car-
valho, Ouro Preto, Juiz de 
Fora e Padre Eustáquio.

Às 14 horas, a Comissão 
de Minas e Energia se reúne 
com convidados para discutir 
o programa “Energia do Bem”. 
O objetivo da audiência é 
obter da Cemig informações, 
como o balanço da execução 
do programa, o seu modelo 
de gestão e os critérios para 
atendimento das entidades e 
dos agentes.
Cefet – Ainda hoje, às 15 
horas, a Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
visita o Campus I do Centro 
Federal de Educação Tec-
nológica de Minas Gerais 
(Cefet/MG), no Bairro Nova 
Suíça, em Belo Horizonte. O 
objetivo é buscar informa-
ções sobre a possível trans-
formação da instituição em 
Universidade Tecnológica 
do Estado de Minas Gerais 
e avaliar as ações a serem 
implementadas.

Comissões  fazem 15 audiências 
e quatro visitas até o dia 17

Amanhã, às 14h30, a Comissão de Esporte visita obras do Independência

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES

Na quarta-feira (15), a 
Comissão de Saúde aborda o 
processo de validação técnica 
e a metodologia utilizada pa-
ra a implantação do primei-
ro banco público de tecidos 
biológicos da América Latina, 
desenvolvido pelo Centro de 
Tecidos Biológicos (Cetebio). 
A audiência está marcada pa-
ra as 9h30.

Nesse mesmo dia, às 10 
horas, a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
debate os aspectos legais, 
sociológicos e ambientais da 
criação de “falsos condomí-
nios” em Lagoa Santa.

Às 10h30, a equotera-
pia como método terapêutico 
será tratada em audiência 
pública da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Os deputa-

dos também querem discutir 
a ampliação do acesso a es-
se tipo de tratamento para a 
pessoa com deficiência e ain-
da o convênio com a Fhemig.

A Comissão de Cultura 
debate, às 14 horas, alternati-
vas para que as empresas que 
estão sujeitas ao regime de 
substituição tributária, e ainda 
as empresas de pequeno porte 
e microempresas, possam usu-
fruir dos incentivos fiscais da 
Lei de Incentivo à Cultura.
Contagem – Também na quar-
ta-feira, a Comissão de Par-
ticipação Popular estará em 
Contagem, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte, às 
15 horas, para discutir a im-
plantação de sistema de ilumi-
nação, abastecimento de água 
e coleta de esgoto na Comuni-
dade Nascentes Imperiais.

Saúde debate banco 
de tecidos biológicos 
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8 horas
• Mostra Próximo Futuro – Léo Piló (Galeria de Arte) – cessão de espaço.

Mostra se estende pela semana
9 horas

• Comissões de Minas e Energia e Assuntos Municipais (Belo Horizonte)
– Visitar a avenida Tereza Cristina e as ruas Dias Adorno, Martim de 
Carvalho, Ouro Preto, Juiz de Fora e Padre Eustáquio, com o objetivo de 
verificar a situação da rede elétrica nesses locais. Requerimento: depu-
tado Rogério Correia

10 horas
• Reunião Preparatória Fórum Segurança nas Escolas (Plenarinho I)
• Reunião preparatória para o Ciclo de Debates Salário Mínimo Regional 

(Plenarinho IV)
14 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discutir o Programa
“Energia do Bem”, da Cemig. Convidados: secretário de Estado de Desen-
volvimento Social, Wander Borges; diretor-presidente da Cemig, Djalma 
Bastos de Morais; coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro, Jairo Nogueira Filho; 
presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas, Andrea 
Neves da Cunha; Requerimento: deputado Rogério Correia

• Reunião preparatória para a III Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa (GPI)

14h30
• Coletiva (Sala de Imprensa) – apresentação das obras e dos recursos

destinados pelo governo federal à Minas e da realização de carava-
nas pelo Estado. Convidados: deputados federais e o Bloco “Minas 
Sem Censura” 

• Reunião preparatória para o Seminário Legislativo Políticas Públicas  
para Erradicação da Pobreza e Redução das Desigualdades

15 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Belo Horizonte) – Visita

ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet/
MG a fim de buscar informações sobre a possível transformação da 
instituição em Universidade Tecnológica do Estado de Minas Gerais 
e avaliar as ações a serem implementadas. Requerimento: deputado 
Dalmo Ribeiro Silva

17 horas
• Encontro de Corais 2011 (Teatro) – encerramento

20 horas 
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação do coral Canarinhos de Itabiri-

to – Grupo Vocal Libertas

ACONTECE HOJE

COMISSÕES

ra debater as ações sobre a 
exploração de gás natural na 
Bacia do Rio São Francisco 
em Minas Gerais.

A programação das co-
missões permanentes para a 
semana se encerra com visita 
da Comissão de Cultura ao Pa-
lácio das Artes, em Belo Hori-
zonte, na sexta-feira (17), às 
19h30. O objetivo é conhecer 
o trabalho desenvolvido pela 
Orquestra Sinfônica.
Sabatinas – Também estão 
marcadas para a semana ar-
guições públicas de dois in-
dicados para instituições do 
Estado. Marcos Affonso Ortiz 
Gomes, indicado para o car-
go de presidente do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), 
será sabatinado pela Comis-
são Especial na quarta-feira 
(15), às 10 horas. A sabatina 
da indicada para o cargo de 
presidente da Fundação Cen-
tro de Hematologia e Hemo-
terapia do Estado de Minas 
Gerais (Hemominas), Júnia 
Guimarães Mourão Cioffi, será 
às 16 horas.
Homenagem – Na quinta-
-feira (16), o Plenário rea-
liza Reunião Especial para 
comemorar os 100 anos do 
Grêmio Espanhol de Socor-
ros Mútuos e Instrução. A 
homenagem está marcada 
para as 20 horas.

Duas audiências fora 
da sede do Legislativo estão 
marcadas para quinta-feira 
(16). As Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável e de Turis-
mo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo vão a Três 
Marias (Região Central). Às 
9 horas, as comissões fazem 
audiência pública para dis-
cutir a implantação de um 
Programa Estadual de In-
centivo ao Turismo da Pesca 
Esportiva.

A Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial 
estará em Três Pontas (Sul 
de Minas), às 10 horas, para 
debater a política econômica 
para o setor cafeeiro, e ain-
da as perspectivas, gargalos, 
dificuldades e metas de for-
talecimento do setor, visando 
melhorar a sustentabilidade 
do café no atual contexto so-
cioeconômico e ambiental.

A situação de distritos 
de municípios mineiros que 
alegam não receber assis-
tência da Fundação Nacional 
de Saúde será tratada em 
audiência pública da Comis-
são de Assuntos Municipais 
e Regionalização, na quin-
ta-feira, às 10 horas.

No mesmo dia, a Co-
missão de Minas e Energia 
faz audiência às 14h30, pa-

Turismo de pesca, Orquestra Sinfônica 
e cafeicultura serão temas de reuniões

Orquestra Sinfônica (MG) está na pauta da Comissão de Cultura

Guilherme Bergamini
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Terça-feira (14/6)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)
• Comissão Especial de Indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o IGA

(Plenarinho IV)
9h15

• Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2011
(Plenarinho IV)

9h30
• Comissão de Cultura (Belo Horizonte) – visitar a Secretaria de Cultura do Es-

tado para iniciar diálogo com a nova titular da Pasta e conhecer os principais 
projetos e programas da área. Requerimento: deputado Rômulo Veneroso

10 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho III)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

10h15
• Reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – deba-
ter os impactos ambientais causados pelas atividades de mineração nas 
Serras da Gandarela, da Moeda, do Rola Moça, da Piedade, do Curral, Ca-
pão Xavier e outras. Convidados: secretário de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; promotora 
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, 
Habitação e Urbanismo, Lilian Maria Ferreira Marotta Moreira; presidente 
da ONG Abrace a Serra da Moeda, Beatriz Vignolo Silva; participante 
da ONG Abrace a Serra da Moeda e da Associação de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Vale do Paraopeba, Vinícius Barbosa 
de Assis; representante do Movimento Capão Xavier Vivo, Frei Gilvander 
Luís Moreira; representante do Movimento pelas Serras e Águas de Minas, 
Gustavo Tostes Gazzinelli. Requerimento: deputado Rogério Correia

14h15
• Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição n° 20/2011

(Auditório) 
14h30

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I) –
debater a aplicação da Lei Estadual 19.445/2011, que estabelece normas 
para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de 
passageiros no Estado e a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. 
Convidados: diretor-geral do DER, José Élcio Santos Monteze; superinten-
dente regional substituto da Polícia Rodoviária Federal, Helênio Romualdo 
Almeida; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB – Seção Minas 
Gerais, Luís Cláudio da Silva Chaves; comandante do Batalhão de Polícia 
Militar Rodoviário do Estado de Minas Gerais, ten. cel. PM Sebastião Olím-
pio Emídio Filho; presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros no Estado de Minas Gerais, Luiz Carlos Gontijo; presidente 
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, 
Rubens Lessa Carvalho. Requerimento: deputado Adalclever Lopes

• Comissão Especial de Indicação de Paulo Roberto Menecucci para a Lemg
(Plenarinho II)

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte) – visitar as

obras do Estádio Raimundo Sampaio – Independência. Convidado: secre-
tário de Estado da Copa do Mundo, Sérgio Alair Barroso. Requerimento: 
deputado Adelmo Carneiro Leão

15 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho I)
• Comissão de Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011 (Plenarinho III)
• Comissão de Cultura (Teatro) – debater a importância da valorização da

cultura junina no Estado. Convidados: secretária de Estado de Cultura, 
Eliane Denise Parreiras Oliveira; secretário de Estado de Turismo, Agos-
tinho Patrús Filho; Câmara de Belo Horizonte, vereador Bruno Miranda; 
presidente da Belotur, Antonio Fernando Terra Rios da Silveira; presi-
denta da Fundação Municipal de Cultura, Taís Veloso Congo Pimentel; 
presidente da Comissão Mineira de Folclore, Carlos Felipe Melo Horta. 
Requerimento: deputado Paulo Lamac

16 horas
• Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política (Ple-

narinho IV) – debater a pauta da reforma política em discussão no Con-
gresso Nacional. Convidados: ex-governador do Estado de Minas Gerais, 
Rondon Pacheco; vice-presidente da Academia Mineira de Letras, France-
lino Pereira; ex-deputado federal, Ibrahim Abi -Ackel; ex-deputado fede-
ral, Pimenta da Veiga; ex-deputada federal, Sandra Starling; ex-deputado 
estadual, Antônio Faria Lopes. Requerimento: deputada Luzia Ferreira 
e deputados Antônio Júlio, Carlos Mosconi, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio 
Cherem, Rogério Correia, Romel Anízio

Quarta-feira (15/6)
9 horas

• Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição Nº12/2011
(Plenarinho I)

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV)
9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho I)
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) - debater o processo de validação técni-

ca e metodologia utilizada para a implantação do primeiro banco público 
de tecidos biológicos da América Latina, desenvolvido pelo Centro de Teci-
dos Biológicos. convidados: Secretário de Estado da Saúde e Presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques; diretor do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Júnia Guimarães Mourão Cioffi; 
presidente da Fapemig, Mário Neto Borges; diretor-presidente da Anvisa, 
Dirceu Brás Barbano; Coordenador administrativo do Centro de Tecidos 
Biológicos, Alexandre Vertelo. Requerimento: deputada Luzia Ferreira

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) – de-

bater os aspectos legais, sociológicos e ambientais da criação de “falsos 
condomínios” no Município de Lagoa Santa. Convidados: Prefeito de La-
goa Santa, Rogério César de Matos Avelar; presidente da Câmara de Lagoa 
Santa, Joaquim Rufino de Carvalho; secretário Municipal de Planejamento 
e Meio Ambiente de Lagoa Santa, Breno Salomão Gomes; diretora do Sin-
dicato dos Arquitetos de Minas Gerais e do Instituto de Arquitetos do 
Brasil – Departamento de Minas Gerais, Dorinha Alvarenga; presidente da 
Associação dos Condomínios de Lagoa Santa, Paulo Roberto Delgado Costa 
Reis; morador de Lagoa Santa, Fernando Pereira Gomes Neto; vice-presi-
dente da Associação Comunitária do Bairro Quintas da Serra, em Caeté, 
Luís Humberto Carvalho de Lorena. Requerimento: deputada Liza Prado

• Educação para a Cidadania - visita de vereadores mirins da Câmara Muni-
cipal de Abaeté

• Assembleia Geral Extraordinária do Sinfaz (Espaço Democrático José
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório)

– discutir a equoterapia como método terapêutico para pessoa com defi-
ciência, ampliação do acesso a esse tipo de tratamento e o convênio com 
a FHEMIG. Convidados: presidente da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig), Antônio Carlos de Barros Martins; promotora de 
Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos, 
Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick; major da Polícia Militar de Mi-
nas Gerais e comandante do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, 
William Reimer Rathje. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Cultura (Auditório) – buscar alternativas para que as empresas

que estão sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como as empre-
sas de pequeno porte e microempresas, possam usufruir dos incentivos fiscais 
da Lei de Incentivo à Cultura. Convidados: diretor de Orientação e Legislação 
Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, Ricardo Luiz Oliveira de Souza; 
secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras; presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade de Minas Gerais, Walter Roosevelt Coutinho; secretário 
Municipal de Cultura, Bernardo Rodrigues Espíndola; conselheiro da Associa-
ção dos Amigos do Museu Clube da Esquina, Túlio Mourão Pontes; gestora 
Cultural Luciana Dias Salles. Requerimento: Dep. Fabiano Tolentino

14h15
• Comissão Especial de Indicação de Ricardo Afonso Raso para a Ademg

(Plenarinho I)
14h30

• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão Especial de indicação de Ivonei Abade Brito ao Iter (Plenari-

nho III)
15 horas

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Contagem) – debater a implantação

de sistema de iluminação, abastecimento de água e coleta de esgoto 
na Comunidade Nascentes Imperiais. Convidados: prefeita de Contagem, 
Marília Aparecida Campos; presidente da Câmara de Contagem, Irineu 
Inácio da Silva; coordenadora da Promotoria de Justiça Metropolitana 
de Habitação e Urbanismo, Marta Alves Larcher; diretor-presidente da 
Cemig, Djalma Bastos de Morais; presidente da Copasa, Ricardo Augusto 
Simões Campos; vereador de Contagem, Beto Diniz; gerente do Distrito 
de Contagem – Copasa, Marcelo Godinho Fernandes; representante da Co-
munidade Nascentes Imperiais, Marcio de Oliveira Junior. Requerimento: 
deputado Carlin Moura
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 6h30 Horário da Câmara Municipal de BH – Sala de Imprensa
 7h30 Resenha
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Desafios do Direito Administrativo
 9h Curso Vereadores – Acompanhamento e fiscalização de políti-

cas públicas, com Cláudia Botrel 
 10h Assembleia ao Vivo – Comissão Proposta de Emenda à Constituição 

nº 18/2011
 11h30 Comissões de Cultura e de Esporte (inédito) – Debate sobre os 

Pl’s 106/2011 e 408/2011 
 13h25 Minas é Muitas – Carmo do Cajuru 
 14h Assembleia ao Vivo – Comissão de Minas e Energia – Programa 

“Energia do Bem”, da Cemig
 18h Horário da Câmara Municipal de BH – Sala de Imprensa
 19h Brasil Eleitor

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

 19h55 Trabalho de Base
 20h Palestra – Reforma Política: Finalidade, alternativas e consequências 

para o atual sistema partidário, com Otávio Dulci
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Os Partidos e a Reforma Política
 0h Memória e Poder – Historiador Michel Le Ven
 1h Segunda Musical – Giana Biavati, Ricardo Castelo Branco e Victor Nigri
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Curso Vereadores – Responsabilidade Fiscal, com Márcio Kelles 
 4h Pensando em Minas – Gestão Metropolitana
 6h Brasil Eleitor

TV ASSEMBLEIA

15h30
• Comissão Especial de Indicação de Antônio Carlos Tardeli para o Detel

(Plenarinho III)
16 horas

• Comissão Especial de Indicação de Júnia Guimarães Mourão ao Hemomi-
nas (Plenarinho II) 

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Lançamento da Frente Parlamentar Pró-Metrô (Salão Nobre) – Requerimen-

to: deputados Fred Costa, Durval Ângelo e deputada Maria Tereza Lara

Quinta-feira(16/6)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Reunião Conjunta das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável e Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Três Marias) – 
discutir a implantação de um Programa Estadual de Incentivo ao Turismo 
da Pesca Esportiva. Convidados: prefeito de Três Marias, Adair Divino da 
Silva; presidente da Câmara de Três Marias, Luiz Nascimento Gaia; secretá-
rio de Estado de Turismo, Agostinho Patrus Filho; secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; 
almirante e vice-comandante do 2º Distrito Naval, Carlos Autran Oliveira 
Amaral; tenente da Polícia Militar de Minas Gerais e comandante da 226ª 
Cia, Waldeci Custódio da Luz; presidente da Federação de Pescadores de 
Minas Gerais, Valentin Quintino da Rocha; presidente da Federação Brasileira 
de Pesca Esportiva e presidente da Associação do Meio Ambiente(Amar), Re-
gional Patrocínio, Neudom Veloso; diretor de Comunicação da Associação de 
Pesca Esportiva e Consciência ambiental de Uberlândia (Aspesca), Marlúcio 
Ferreira. Requerimento: deputado Tenente Lúcio

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) – dis-

cutir a situação de distritos de municípios mineiros que alegam não re-
ceber assistência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Convidados: 
presidente da Associação Mineira de Municípios, Ângelo José Roncalli de 
Freitas; superintendente da Funasa, Ronaldo Cerqueira Lima; médico ne-
frologista, Lermino Pimenta. Requerimento: deputado João Leite

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Três Pontas) – discutir
a política econômica para o setor cafeeiro, bem como suas perspectivas, 
gargalos, dificuldades e metas de fortalecimento do setor, visando melhorar 
a sustentabilidade do café no atual contexto socioeconômico ambiental. 
Convidados: secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Elmiro Nascimento; secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas 
e presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião 
do Paraiso (Cooparaíso), Carlos Melles; presidente do Conselho Nacional do 
Café, Gilson José Ximenes Abreu; presidente da Emater, Maurílio Soares Gui-
marães; presidente da Epamig, Antônio Lima Bandeira; professor da UFLA 
– departamento de Agricultura – e coordenador Institucional do Consórcio 
Pesquisa Café pela UFLA, Rubens José Guimarães; presidente da Cooperativa 
dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel), Francisco Miranda de 
Figueiredo Filho; presidente da Cooperativa Regional de Cafeicultores em 
Guaxupé Ltda (Cooxupé), Carlos Alberto Paulino da Costa; diretor-presidente 

da Fundação Procafé, José Edgard Pinto Paiva; gerente do Polo de Excelência 
do Café, Edinaldo José Abrahão. Requerimento: deputados Antônio Carlos 
Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio, Doutor Viana e Rômulo Viegas

• Educação para a Cidadania – visita de alunos do Colégio Estadual Central
13 horas

• Cessão do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira para manifes-
tação do Sind-Saúde/MG.

14h30
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – debater as ações sobre a

exploração de gás natural na Bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais. 
Convidados: diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, Haroldo Borges Rodrigues Lima; presidente da Petrobras, 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo; secretária de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Dorothea Fonseca Furquim Werneck; secretário de Estado de De-
senvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Gil 
Pereira; presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, Fuad Jorge Noman 
Filho; presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais, Oswaldo Borges da Costa Filho; presidente da Federação das Industrias 
do Estado de Minas Gerais; Levínio da Cunha Castilho, Presidente da Brain 
Tecnologia Ltda, Olavo Machado Júnior; presidente da Fundação Genival Tou-
rinho, Mário Genival Tourinho; presidente da Associação dos Municípios do 
Médio São Francisco, Reinaldo Landulfo Teixeira; presidente da Associação 
dos Municípios da Área Mineira da (Sudene), Valmir Morais de Sá; padre e 
prefeito de Buritizeiro, Salvador Raimundo Fernandes; presidente da Associa-
ção de Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene, Sebastião Alves dos 
Santos. Requerimento: deputados Arlen Santiago e Luiz Henrique

• Comissão de Participação Popular (Auditório)
15h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório)
16 horas

• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático) – cessão de espaço
20 horas

• Reunião Especial em comemoração dos 100 anos do Grêmio Espanhol de
Socorros Mútuos e Instrução (Plenário). Requerimento: deputado Inácio 
Franco

Sexta-feira (17/6)
19h30

• Comissão de Cultura (Belo Horizonte) – conhecer o trabalho desenvol-
vido pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Convidados: secretária 
de Estado de Cultura, Eliane Denise Parreiras Oliveira; presidente da 
Fundação Clóvis Salgado, Solanda Steckelberg Silva; diretor artístico da 
Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigo Reis. Requerimento: deputado 
Carlin Moura

14 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos de Administração do Insti-

tuto Federal de Educação de Rio Pomba
12 horas

• Zás (Teatro) – apresentação da dupla sertaneja Marcos & Castañón

ACONTECE NA SEMANA (continuação)


