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Vocação artística do Vale do Jequitinhonha
pode alavancar desenvolvimento da região

Lei de incentivo deve priorizar o interior
em junho, na ALMG. Entre as 
propostas apresentadas pelos 
participantes, estão o fomento 
de políticas públicas voltadas 
para pessoas com deficiência 
ou necessidades especiais e a 
identificação e premiação de 
conselhos municipais de cultu-
ra que sejam proativos. 

por permitir editais específi-
cos e variados, inclusive para 
manifestações nunca antes 
atendidas. 
Propostas – Ao final do fórum, 
grupos de trabalho analisaram 
as propostas do plano e elege-
ram os representantes da re-
gião na etapa final do evento, 

lei de cultura, 80% ficaram na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Isso descaracteriza 
o propósito de uma lei esta-
dual”, frisou o secretário. 

Segundo ele, o Executivo 
deverá concentrar esforços 
no Fundo do Incentivo à Cul-
tura, que é descentralizador, 

O secretário Angelo Oswaldo 
voltou a destacar que o gover-
no está finalizando a proposta 
para uma nova lei de incenti-
vo à cultura. Um dos grandes 
objetivos da nova legislação 
é contemplar o interior do 
Estado. “Dos R$ 570 milhões 
investidos com base na atual 

continuar”, contou. Ele tam-
bém abordou a expressão 
cultural dos mercados locais, 
infelizmente desvalorizados. 

A organização da cultu-
ra em sistemas nacionais, 
estaduais e municipais foi 
defendida pelo secretário 
de Estado de Cultura, An-
gelo Oswaldo. Para ele, as 
soluções devem ser articu-
ladas nos níveis de governo, 
para que a cultura não seja 
vista como uma benesse de 
um governante.

não possui o plano de cultura, 
passa por um momento his-
tórico. “Cada uma das nossas 
regiões tem suas tradições e 
peculiaridades. Faltava esse 
plano para a valorização da 
cultura”, opinou.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) lembrou as carên-
cias do Jequitinhonha. “As di-
ficuldades enfrentadas pelos 
que fazem cultura no Vale e o 
amor dessas pessoas pela re-
gião me fizeram entrar na vi-
da pública e me fazem querer 

Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
em tramitação na ALMG, que 
estabelece diretrizes, metas 
e estratégias para o setor nos 
próximos 10 anos. 

A deputada Cristina Cor-
rêa (PT), por sua vez, salien-
tou que o fórum também 
tem sido produtivo por fo-
mentar a cultura nas regiões 
e agregar diferentes mani-
festações artísticas. 
Política de Estado – Para o 
deputado Bosco (PTdoB), Mi-
nas, único Estado que ainda 

Uma das regiões de maior 
expressividade no campo da 
cultura, o Vale do Jequitinho-
nha recebeu ontem, em Ara-
çuaí, o sétimo encontro do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, promovido pela 
Assembleia. A vocação natu-
ral para as artes foi destacada 
por gestores culturais e lide-
ranças locais, que apostam 
nessa característica para im-
pulsionar o desenvolvimento 
econômico da região.

“A cultura é opção de 
vida do Jequitinhonha. Ela li-
berta, ensina, educa e indica 
o caminho para as pessoas”, 
definiu o prefeito de Araçuaí, 
Armando Jardim Paixão. Pa-
ra ele, a região poderia ser 
mais desenvolvida se hou-
vesse um financiamento 
constante para a área, com 
programas perenes. “O povo 
daqui já nasce artista, é uma 
herança enraizada”, acres-
centou Luciano Silveira, ges-
tor cultural do município.

Em seu pronunciamen-
to, o deputado Wander Bor-
ges (PSB) frisou a finalidade 
do encontro em Araçuaí. 
“Nossa meta é colher infor-
mações que possam tornar 
o Plano Estadual de Cultura 
uma resposta aos anseios 
de Minas”, afirmou.

O plano, lembrou o par-
lamentar, está contido no 

Sarah Torres 

O encontro regional do fórum no Vale do Jequitinhonha foi realizado no município de Araçuaí
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Duplicação da rodovia BR-040 depende
da concessão de licença ambiental

Condicionantes estariam sendo questionadas
mes, enfatizou a importância 
da duplicação da BR-040. Ele 
também criticou o fato de a via 
de acesso ao bairro não contar 
com asfalto e nenhuma estru-
tura. “Somos um bairro com 
cerca de 4 mil moradores de 
uma classe menos favorecida. 
Enquanto passamos por isso, 
os condomínios da região têm 
acesso asfaltado”, reclamou.

Também foram repre-
sentadas no encontro a As-
sociação Comunitária Balne-
ário Água Limpa de Itabirito  
(Ascobali) e diversos condo-
mínios da região, como Al-
phaville, Miguelão, Retiro das 
Pedras, Fazenda Capitão do 
Mato e Jardim Monte Verde.

serviços e das obras, o que se 
dará por aplicação automáti-
ca do desconto de reequilí-
brio. Dessa forma, o valor do 
pedágio pode ser reduzido. 
Ainda de acordo com o con-
trato, a concessionária não é 
responsável por atrasos em 
obras decorrentes da demo-
ra na obtenção de licenças 
ambientais.

Gustavo Tostes acrescen-
tou que não acredita que a 
licença de instalação saia até 
agosto deste ano, mês para o 
qual estava prevista.
Demanda – O presidente da 
Associação de Moradores do 
Bairro Água Limpa de Nova 
Lima (Amali), Sebastião Go-

até o momento não estão sen-
do investidos em melhorias na 
estrada. Na sua opinião, são ne-
cessários o nivelamento na ca-
beceira de viadutos, bem como 
investimentos na drenagem e 
na iluminação. “Quando a em-
presa arrecada e não investe, a 
lógica se inverte e ela é favore-
cida. O valor do pedágio deve-
ria ser reduzido”, comentou.

O contrato de concessão 
firmado trata dessa questão. 
No documento está previsto 
que a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
poderá efetuar recomposi-
ção do equilíbrio econômi-
co-financeiro na hipótese 
de atraso ou inexecução dos 

O advogado da Associação 
dos Condomínios Horizontais 
(ACH), Gustavo Tostes, infor-
mou que uma licença prévia 
já foi concedida à Via 040. “A 
empresa questiona uma série 
de condicionantes determina-
das nessa licença, como o iso-
lamento acústico próximo aos 
condomínios e a implantação 
de ciclovias. Não há nada de 
abusivo nessas condicionantes. 
A licença de instalação, que é 
o passo seguinte, é uma con-
sequência do cumprimento da 
licença prévia”, afirmou.

Segundo o advogado, as 
praças de pedágio, em funcio-
namento desde 30 de julho de 
2015, arrecadam recursos que 

tem realizado estudos sobre a 
viabilidade das demandas apre-
sentadas pelas comunidades 
da região. “Sabemos que de-
finitiva mesmo é a duplicação 
da rodovia. Mas, enquanto isso 
não ocorre, medidas paliativas 
serão tomadas”, relatou.

(RMBH). Para o deputado, a 
falta de investimentos na estra-
da é injustificável, uma vez que 
apenas uma praça de pedágio 
arrecadaria R$ 80 mil por dia.

O gerente de Relações Ins-
titucionais da Via 040, Frederico 
Souza, explicou que a empresa 

que demonstram uma preocu-
pação com o aprimoramento 
da rodovia. De acordo com Fred 
Costa, algumas dessas ações se 
referem a melhorias na sinali-
zação, sobretudo no Viaduto 
da Mutuca, em Nova Lima, e à 
praça de pedágio em Itabirito 

A falta de licenciamento am-
biental continua a travar a du-
plicação da BR-040 em Minas 
Gerais, no trecho entre Belo Ho-
rizonte e Conselheiro Lafaiete 
(Região Central do Estado). 
Apesar disso, medidas paliati-
vas para a melhoria da estra-
da foram anunciadas ontem, 
durante visita da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regiona-
lização à sede da Via 040, con-
cessionária responsável pela ro-
dovia, em Nova Lima (RMBH).

O deputado Fred Costa 
(PEN), que preside a comis-
são e foi autor do requeri-
mento que deu origem à visi-
ta, destacou a importância de 
intervenções definitivas na 
BR-040, como a duplicação, 
tendo em vista que se tra-
ta de uma rodovia perigosa. 
“Embora a empresa enfatize 
que o número de acidentes 
está diminuindo, números 
demonstram o contrário. Em 
outubro de 2014, por exem-
plo, foram 23 acidentes, con-
tra 40, no mesmo mês, em 
2015”, informou.

Ele salientou que, apesar 
do atual empecilho para as 
obras de duplicação, a empresa 
Via 040 sinalizou com medidas 

Raíla Melo 

Representantes da concessionária apresentaram medidas paliativas para a melhoria da rodovia

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9 horas)
PL 3.174/16

Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno (urgência)

PLC 49/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a transformação de cargos de juiz 
em cargos de juiz substituto de segundo grau. Discussão em 1º turno

PL 3.195/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual da revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, refe-
rente ao ano de 2015. Discussão em 1º turno

PL 3.231/16
Do Tribunal de Justiça. Reajusta os vencimentos dos servidores do  
Poder Judiciário. Discussão em 1º turno

PL 3.453/16
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia, referente ao ano de 2016. 
Discussão em 1º turno

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 437/15

Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito 
de reposição florestal. Votação em 1º turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de Diver-
sificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Votação em 1º turno

PL 3.174/16
Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno (urgência)

PLC 49/16
Do Tribunal de Justiça. Dispõe sobre a transformação de cargos de juiz 
em cargos de juiz substituto de segundo grau. Discussão em 1º turno

PL 921/15
Do deputado Braulio Braz. Institui o Polo de Piscicultura Ornamental. 
Discussão em 2º turno

PL 2.929/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Nova Serrana. Discussão em 2º turno

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dá nova redação e acrescenta dispositivos 
à Lei 13.955, de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Discussão em 1º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 1º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) a doar imóvel que especifica.  
Discussão em 1º turno

PL 3.195/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual da revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, refe-
rente ao ano de 2015. Discussão em 1º turno

PL 3.231/16
Do Tribunal de Justiça. Reajusta os vencimentos dos servidores do  
Poder Judiciário. Discussão em 1º turno

PL 3.453/16
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia, referente ao ano de 2016. 
Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

os rumos do País. Criada em 
agosto de 2015, a iniciativa 
está sendo realizada parale-
lamente à etapa municipal 
do projeto e consiste no uso 
da hashtag #MaisJovensNa-
Politica, tanto por estudan-
tes quanto por pessoas inte-
ressadas na causa.

estudantes do ensino médio. 
Outra ação de relevân-

cia incluída no Parlamento 
de Minas é a campanha 
#MaisJovensNaPolítica, que 
tem como foco o engajamento 
e a mobilização social por 
uma maior participação dos 
jovens nas discussões sobre 

aperfeiçoamento da gestão e 
da coordenação da iniciativa 
em cada cidade e a interlocu-
ção entre os coordenadores em 
cada polo regional são algumas 
das metas desenvolvidas du-
rante as visitas agendadas.

Até o fim de junho, as eta-
pas municipais devem ser con-
cluídas. O cronograma prevê a 
realização de etapas regionais, 
entre junho e julho, e a plenária 
estadual, de 24 a 26 de agosto. 
Dessa última etapa, resultará 
um documento com propostas 
de ação para o poder público, 
que será posteriormente enca-
minhado à Comissão de Partici-
pação Popular.
Ambiente virtual – Paralela-
mente, estão sendo realizados, 
por meio da plataforma de edu-
cação a distância da Escola do 
Legislativo da ALMG, cursos de 
formação destinados aos coor-
denadores, aos monitores e aos 

A Assembleia e a PUC Minas 
realizam, até o fim de maio,  
visitas técnicas às câmaras mu-
nicipais parceiras do Parlamen-
to Jovem de Minas 2016, pro-
jeto de formação política dos 
jovens. O objetivo é habilitar 
coordenadores e monitores pa-
ra as etapas regional e estadual.

Ontem, a capacitação 
aconteceu na Câmara Muni-
cipal de Ouro Fino (Sul de Mi-
nas). Ainda este mês, as equi-
pes estarão nos municípios 
de Iturama (Triângulo), Unaí 
(Noroeste), Viçosa (Zona da 
Mata), São Sebastião do Pa-
raíso (Sul de Minas) e Nova 
Serrana (Centro-Oeste).

As visitas técnicas, feitas 
presencialmente ou por meio 
de videoconferência, consistem 
na apresentação, pelos coor-
denadores, do plano de ação 
desenvolvido para o fortaleci-
mento do projeto na região. O 

Câmaras municipais recebem visitas
técnicas do Parlamento Jovem de Minas

Cursos de formação estão auxiliando na capacitação de coordenadores

Clarissa Barçante – 4/3/16

PARLAMENTO JOVEM
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, providências em relação à situação do agente de segu-
rança penitenciária Wandrew Schwenck, baleado pelo preso que escol-
tava. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos de Itabira

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PLC 49/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que transfor-
ma cargos de juiz em de juiz substituto de segundo grau

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 

1.853/15 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Executi-
vo a doar trecho de rodovia ao município de Itaguara

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar pareceres sobre o PL 3.195/16 (2º turno), do procurador-
geral de Justiça, que fixa o percentual de revisão dos vencimentos dos 
servidores do Ministério Público; e PL 3.231/16 (2º turno), do Tribunal 
de Justiça, o qual reajusta os vencimentos dos servidores do Judiciário

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.277/15 (1º turno), do 
deputado Cabo Júlio, que autoriza o governo do Estado a criar programa 
de inserção laboral para usuários de drogas em recuperação

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

17 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PLC 49/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que transfor-
ma cargos de juiz em de juiz substituto de segundo grau

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Contagem) – debater, com a presença 

de convidados, o transporte público da regional Sede. Requerimento: 
deputada Marília Campos

 0h Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery
 1h Segunda Musical – Eládio Perez Gonzaléz e Celso Faria
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (29/2) – Transferência de resíduos 

químicos da Baixada Santista para incineração em Sarzedo (MG)
 5h30 Parlamento Brasil
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7 

(Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Psicologia do esporte
 9h Assembleia Notícia/Reunião Extraordinária de Plenário (ao 

vivo) 
 12h30 Via Justiça – Agressão contra mulheres em Minas Gerais
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7 

(Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Reunião Extraordinária de Plenário 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Psicologia do esporte
 20h Geração – O samba de Gustavo Maguá
 20h30 Propaganda Política 
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político e jornalista Sebastião Nery
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
• Vede totalmente a tampa de caixas-d’água, galões, tonéis, poços e latões. 
• Limpe as calhas, evitando que folhas e sujeira acumulem água.
• Esfregue as paredes das vasilhas de água dos animais uma vez por semana.
• Limpe as bandejas da geladeira e do ar-condicionado para que a água não se acumule.


