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Seis comissões se unem esta semana para 
debater proibição de eventos open bar

Ricardo Barbosa – 25/11/15

A CCJ aprovou parecer pela legalidade da proibição, em reunião realizada em novembro do ano passado

etapa regional do fórum técni-
co Plano Estadual de Educação 
na cidade, a partir das 9 horas. 
Grupos de trabalho vão apre-
sentar sugestões de aprimo-
ramento da proposta do go-
verno. Também serão eleitos 
os representantes da região 
na etapa final do fórum, que 
ocorrerá em junho, na ALMG.

Às 10 horas, é o municí-
pio de Mariana que recebe 
um evento do Parlamento 
mineiro. A Comissão de Tra-
balho, da Previdência e da 
Assistência Social realizará au-
diência pública sobre o tema, 
em razão do Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Aci-
dentes de Trabalho. 

Na Câmara Municipal de 
Caeté, às 19 horas, serão dis-
cutidos os desdobramentos 
da crise hídrica na cidade e a 
situação dos reservatórios da 
região. A reunião será promo-
vida pela Comissão Extraor
dinária das Águas.    

suntos Municipais, de Defesa 
do Consumidor, de Segurança 
Pública, de Esporte e de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas.

À noite, às 19 horas, no 
contexto das comemorações 
da Inconfidência Mineira e 
do Dia de Tiradentes, haverá 
a inauguração de reprodu-
ção de painel de Portinari e 
o lançamento de nova edição 
do livro  Autos de Devassa da 
Inconfidência Mineira, que 
contém as fases do processo 
judicial movido pela Coroa 
Portuguesa contra os inconfi-
dentes. A solenidade será no 
Salão Nobre.

Em Contagem, no mesmo 
horário, a Comissão de Partici-
pação Popular debate o trans-
porte público da Regional Pe-
trolândia do município. 
Quinta-feira (28) – As discus-
sões sobre o rumo da Educa-
ção em Minas chegam a Divi-
nópolis, com a realização da 

manente em locais com decli-
ve acentuado.
Quarta-feira (27) – A Comis-
são de Direitos Humanos vai 
abordar às 9 horas, no Au-
ditório, denúncia de intimi-
dação a um ambientalista, 
apresentada durante o deba-
te público Águas de Minas: 
Revitalização e Gestão dos 
Rios de Minas, realizado no 
mês de março. Ele teria sido 
amea çado por defender o 
meio ambiente e o patrimô-
nio histórico de trecho da Es-
trada Real situado entre Rio 
Acima e Itabirito.

No Plenarinho IV, às 
14h30, acontece o debate 
sobre as festas open bar. Es-
se tipo de evento seria uma 
afronta ao Código de Defesa 
do Consumidor, por instituir 
a chamada “venda casada”, 
prática lesiva vedada pela 
legislação. A reunião será or-
ganizada, em conjunto, pelas 
Comissões de Saúde, de As-

Parlamentares de seis comis-
sões temáticas da Assembleia 
vão se reunir esta semana, 
em uma audiência pública, 
para debater a realização de 
festas e eventos com bebidas 
liberadas, denominados open 
bar. Atualmente, tramita na 
ALMG o Projeto de Lei (PL) 
704/15, do deputado Rober-
to Andrade (PSB), ainda mais 
rigoroso por também prever a 
proibição da modalidade que 
vincule a entrada em estabe-
lecimentos à consumação mí-
nima de bebidas alcoólicas. 

Ainda esta semana, o 
Parlamento mineiro inaugura 
reprodução do painel Tira-
dentes, de Candido Portinari. 
Na mesma solenidade, será 
lançada nova edição da obra 
Autos de Devassa da Incon-
fidência Mineira. Confira os 
destaques.
Hoje (25) – A Comissão de 
Segurança Pública vai a Gua-
xupé para debater a crimi-
nalidade na região, especial-
mente na zona rural. A reu-
nião será às 9h30, no Teatro 
Municipal Arlete Mendes.
Amanhã (26) – A partir das 
9 horas, acontece em Uber-
lândia mais um encontro 
regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura. A 
intenção da Assembleia, ao 
promover a interiorização do 
evento, é envolver a socie-
dade nas discussões sobre o 
plano do governo contido no 
PL 2.805/15.

No Plenarinho I, às 9 
horas, o aumento da crimi-
nalidade nos municípios de 
Baldim e de Jequitibá será te-
ma de audiência da Comissão 
de Segurança Pública. Mais 
tarde, às 10h30, no Plenari-
nho IV, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável trata da criação 
de áreas de preservação per-
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Implantação de mina de fosfato em 
Patrocínio depende de licenciamento

Assassinato de jovem gera revolta

A Comissão de Minas e Energia visitou o escritório da Vale Fertilizantes

Deputados defenderam punições aos agressores dos jovens 

Guilherme Dardanhan 

Guilherme Bergamini 

(PTdoB) afirmou que a co-
missão irá se empenhar para 
viabilizar a recuperação do 
trecho rodoviário e para que 
o empreendimento seja con-
cretizado. “É um projeto im-
portante para a economia de 
Minas e do Brasil”, ressaltou.

Outra preocupação da 
empresa é a recuperação de 
um trecho de 27 quilômetros 
da MG230, uma contraparti-
da assumida pelo Estado pa-
ra a consecução do projeto e 
que ainda não foi executada. 
Apoio – O deputado Bosco 

minério de fosfato por ano, 
que serão enviados a Araxá, 
onde a empresa já possui 
uma fábrica de fertilizantes.

O problema, segundo 
Silva, é que sucessivos pedi-
dos de vista do processo de 
licenciamento, no Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Ara-
guari e no próprio Copam, 
já atrasaram o empreendi-
mento em quatro meses. Se 
a aprovação não sair na pró-
xima reunião, todo o proces-
so de licenciamento, a prin-
cípio, terá que ser reiniciado, 
uma vez que a licença inicial, 
concedida em 2010, expira 
em maio. Caso isso aconteça, 
a instalação do empreendi-
mento em 2016 só não será 
comprometida se a Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável  (Semad) conce-
der uma licença provisória. 

O início de um investimento 
de R$ 1 bilhão, da Vale Ferti-
lizantes (do grupo Vale) e da 
VLi, empresa do ramo de lo-
gística, pode ser definido na 
próxima quartafeira (27), em 
reunião do Conselho de Polí-
tica Ambiental (Copam). Para 
conhecer o empreendimen-
to, que já enfrenta um atraso 
de quatro meses, a Comissão 
de Minas e Energia visitou o 
escritório da Vale na última 
quartafeira (20).

De acordo com o gerente 
executivo de Desenvolvimen-
to de Projetos da Vale, Camilo 
Silva, se a licença de insta-
lação corretiva da mina de 
fosfato de Patrocínio (Alto Pa-
ranaíba) for aprovada na reu-
nião do Copam, as obras se 
iniciam em junho e a produ-
ção começa em dezembro de 
2016. A mina deverá produzir 
6,5 milhões de toneladas de 

iniciada na fila de pagamento 
da boate. Agora, o inquérito 
policial deve seguir para o 
Ministério Público.
Acompanhamento – O depu-
tado Cristiano Silveira espera 
que os autores respondam 
por seus atos, em conformi-
dade com a lei. O deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) 
ressaltou a relevância do de-
bate para que fatos graves 
sejam apurados com o de-
vido zelo e não se repitam. 
A deputada Marília Campos 
(PT) enfatizou a importância 
de a família trazer a discussão 
para a ALMG. 

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) concordou com 
o pai do jovem assassinado, 
que pediu mais segurança 
para as pessoas que frequen-
tam esses eventos. 

Foram aprovados diversos 
requerimentos dos deputados 
Cristiano Silveira, Marília Cam-
pos e Professor Neivaldo (PT) 
dando encaminhamento às 
questões discutidas.

Militar. Tanto Álvaro como 
o irmão do jovem, Fabiano  
do Nascimento, descre veram 
Cristiano como um rapaz ale-
gre, que gostava de estudar 
e de se divertir com os ami-
gos. “Acordar e não ver meu 
irmão em casa, por causa de 
uma brutalidade como essa, 
me deixa sem palavras”, dis-
se Fabiano. Ele ainda afirmou 
que os seguranças da boate 
foram omissos e que conhe-
ciam os policiais.

Além dos dois militares 
identificados, o advogado da 
família, Walter Neri Cardoso, 
cobrou a prisão do terceiro 
agressor, foragido. 

O delegado titular da 
Delegacia de Homicídios de 
Contagem, Alexandre Olivei-
ra da Fonseca, declarou que 
as investigações foram con-
cluídas na última sextafeira 
(15), com a identificação dos 
autores do assassinato. Sobre 
o motivo do crime, o delega-
do ressaltou que, ao que tu-
do indica, foi uma discussão 

tam que foram identificados 
como autores do espanca-
mento do jovem, bem como a 
captura de um terceiro agres-
sor, que está foragido.

“Meu filho não brigou, 
ele apanhou até morrer”, in-
dignouse o pai, Álvaro Nasci-
mento, que solicitou a prisão 
dos policiais envolvidos para 
que a população continue 
a ter respeito pela Polícia 

O assassinato de Cristiano 
Guimarães do Nascimento, de 
22 anos, na madrugada do dia 
7 de abril, na porta de uma 
boate em Contagem (RMBH), 
mobilizou a Comissão de Di-
reitos Humanos na última 
quartafeira (20). Deputados 
ouviram familiares e amigos 
da vítima, que cobraram a 
expulsão e a punição dos dois 
soldados do Batalhão da Ro-
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (25/4)

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Guaxupé) – debater, com a presença de 

convidados, o índice de criminalidade do município de Guaxupé. Reque-
rimento: deputado Antônio Carlos Arantes

11 horas
• Entrega da Medalha do Mérito da AdvocaciaGeral do Estado ao presi-

dente da ALMG (Salão Nobre)
19 horas

• Reunião com consumidores sobre contratos com a construtora Habitare 
(Plenarinho I) – cessão de espaço

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – grupo instrumental DzenCana

COMISSÕES

Combate ao crime no hipercentro de 
Belo Horizonte exige esforço conjunto

Dados apresentados aos deputados pela PM atestam a violência na região

A escritora recebeu diploma de voto de congratulações da comissão

Willian Dias 

Raíla Melo 
Escritora recebe homenagem da ALMG

rável à leitura aos seus filhos. 
A mãe de Paula, Maria Eu-
gênia Pimenta, fez um relato 
emocionado das muitas vezes 
em que leu para a filha duran-
te a infância. “A escola foi mui-
to importante para mim, mas 
meus pais me deram o exem-
plo”, confirmou a escritora. 

Hoje, Paula se diz feliz 
por despertar esse desejo de 
leitura em muito jovens. “Fi-
co contente quando os pais 
relatam que eu consegui tirar 
os adolescentes da internet”, 
afirmou. “Essa é uma home-
nagem justa. A leitura tem 
que atrair os jovens”, enfa-
tizou também o deputado 
Wan der Borges (PSB). 

quartafeira (20), pela As-
sembleia. Durante reunião 
da Comissão de Cultura, a 
autora recebeu diploma de 
voto de congratulações, a re-
querimento da deputada Io-
ne Pinheiro (DEM). “Paula é 
amada pelos jovens”, afirmou 
a parlamentar. 

A autora estreou em 
2001, com o livro de poemas 
Confissão. Em 2008, iniciou 
sua série de maior sucesso: 
Fazendo meu filme. Em 2012, 
foi listada pela revista Época 
como um dos cem brasileiros 
mais influentes. 

Ione Pinheiro salientou a 
importância de os pais propor-
cionarem um ambiente favo-

de livros vendidos, sobretudo 
para o público adolescente, 
foi homenageada, na última 

A escritora mineira Paula Pi-
menta, um fenômeno edito-
rial com mais de um milhão 

do Comitê de Acompanha-
mento e Assessoramento da 
Política Municipal para a Po-
pulação em Situação de Rua, 
formado por diversos órgãos, 
e defendeu que essa instância 
se integre às ações por maior 
segurança no hipercentro.

aumento de 40,6% nas ocor-
rências de roubos em Belo 
Horizonte e de 32,9% em Mi-
nas no primeiro bimestre, na 
comparação com o mesmo 
período no ano passado. 

O deputado João Leite 
(PSDB) lembrou a existência 

e político do País. “Fica um 
peso grande para a polícia”, 
argumentou o comandan-
te, afirmando que o efetivo 
poderia ser suficiente para 
o trabalho da corporação se 
não recaísse sobre a polícia 
quase toda a responsabilida-
de pela segurança.

Cenas de consumo e 
venda de drogas à luz do dia 
na Praça Sete foram exibi-
das durante a audiência pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que solicitou a 
reunião. Ao defender maior 
atenção ao hipercentro, o 
parlamentar frisou que a re-
gião está entre as chamadas 
zonas quentes da criminali-
dade no mapeamento feito 
pelo Estado em 2015. 

De acordo com Rodri-
gues, dados da Seds reve-
lam que, este ano, já há um 

Moradores, lojistas e entida-
des cobraram, na última ter-
çafeira (19), em audiência da 
Comissão de Segurança Pú-
blica, ações do poder público 
para coibir a criminalidade no 
hipercentro de Belo Horizon-
te. A região foi palco de qua-
se a metade dos roubos re-
gistrados na cidade em 2015, 
conforme mapeamento feito 
pela Secretaria de Estado de 
Defesa Social (Seds). 

Segundo o comandante 
de Policiamento da Capital, 
coronel Winston Coelho Cos-
ta, de janeiro até agora foram 
registradas 8.086 ocorrências 
de crimes no hipercentro, 
tendo sido presas 111 pesso-
as, das quais 30% são reinci-
dentes no crime. Ele atribuiu 
o aumento da criminalidade 
em Belo Horizonte ao atu-
al quadro econômico, social 

SOLENIDADE
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantores João di Souza e Jucilene Buosi
 0h30 Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (16/3) – Em 

debate, os danos ambientais e patrimoniais com a instalação de 
aterro sanitário em Divinópolis 

 3h40 Minas é Muitas – Trem Vitória-Minas 
 4h15 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 1 

(Importância da história política de Minas)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: Sala 

de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – A boa-fé à luz do novo Código de Processo Civil
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Minas e Energia (6/4) – Recuperação de nascentes

 12h25 Minas é Muitas – Diamantina
 13h Geração – Vida leve, com Leila Ferreira
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 1 

(Importância da história política de Minas)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Assuntos Municipais (29/3) – Obras na BR-040 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: Sala 

de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire (piano)
 20h Mesa-Redonda – Limites legais das câmaras em ano eleitoral 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Entraves para recuperar a BR-040 em Minas 

• programação sujeita a alterações    
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Terça-feira (26/4)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Uberlândia)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a segurança pública nos municípios de Baldim e Jequiti-
bá. Requerimento: deputado Douglas Melo

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a instituição de área de preservação permanente nas lo-
calidades que terminam em declive com inclinação igual ou superior a 
45o. Requerimento: deputado Cássio Soares

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.402/16 (turno único), do 
governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

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

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (27/4)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, denúncia de intimidação contra ambientalista. Requerimen-
to: deputado Iran Barbosa

• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Educação (Sala 
de Reuniões 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

13 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da UFMG

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Manifestação do Sindpol (Espaço Democrático José Aparecido de 
 Oliveira) – cessão de espaço

14h30
• Comissões de Saúde, de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumi-

dor, de Esporte, de Segurança Pública e de Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 
convidados, a realização de eventos open bar no Estado. Requerimento: 
deputados Roberto Andrade e Wander Borges

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

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

ça de convidados, o transporte público da Regional Petrolândia. Reque-
rimento: deputada Marília Campos

• Lançamento de nova edição do livro Autos de Devassa da Inconfidência 
Mineira e inauguração de reprodução do painel Tiradentes, de Candido 
Portinari (Salão Nobre)

Quinta-feira (28/4)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Divinópolis)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Trabalho (Mariana) – debater, com a presença de convi-
dados, os acidentes de trabalho e suas consequências. Requerimento: 
deputados Celinho do Sinttrocel, Doutor Jean Freire, Geraldo Pimenta e 
Rogério Correia e deputada Marília Campos

• Comissão de Defesa do Consumidor (Teatro)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Sebrae de Pedro Leopoldo

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

19 horas
• Comissão Extraordinária das Águas (Caeté) – debater, com a presença de 

convidados, a crise hídrica no município. Requerimento: deputados Iran 
Barbosa, Arnaldo Silva, João Vítor Xavier e Rogério Correia

Sexta-feira (29/4)
12 horas

• Zás (Teatro) – peça Bonequinho doce

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


