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Indígenas querem ser ouvidos no processo
de elaboração de políticas públicas 

O Projeto de Lei (PL) 735/15, 
de autoria do deputado licen-
ciado André Quintão (PT), que 
dispõe sobre a elaboração de 
diretrizes para a educação 
escolar indígena, foi tema on-
tem de audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. Durante a 
reunião, solicitada pelo de-
putado Paulo Lamac (Rede), 
foram ouvidos representan-
tes do governo e dos povos 
indígenas, que pediram mais 
espaço nos processos de ela-
boração de políticas públicas 
no Estado.

Para a coordenadora de 
Educação Escolar Indígena 
da Secretaria de Estado de 
Educação (SEE), Célia Xacria-
bá, uma escola diferenciada 
para os povos tradicionais 
deve considerar a inter e a 
intraculturalidade.

“O maior avanço nas dis-
cussões, retomadas no atual 
governo, é a inserção de um 
processo consultivo das co-
munidades. O desafio, no en-
tanto, é a constatação de que 
o sistema não está preparado 
para aceitar uma educação di-
ferenciada para os indígenas”, 
lamentou. Célia Xacriabá de-
fendeu que o atual momento 
é oportuno para que se pen-
sem em estratégias e que se 
avance na criação da carreira 

do profissional escolar especí-
fico para o segmento.

A professora indígena 
Maria Aparecida Costa de 
Oliveira reforçou as palavras 
da representante do Estado 
ao dizer que sua maior preo-
cupação é que cada comuni-
dade seja ouvida, tendo em 
vista a diversidade e a espe-
cificidade de cada uma. “De 
outra forma, será como dar 
o sapato menor que o tama-
nho do pé”, comparou.

Proposição – Darklane Rodri-
gues Dias, assistente social e 
assessora de André Quintão, 
lembrou que a temática já é 
abordada pelo parlamentar 
desde 2009, quando acon-
teceu a 1ª Conferência Na-
cional Indígena. Conforme 
informou, os debates sobre 
a regulamentação da edu-
cação escolar indígena en-
volvem a ALMG, o Estado e 
a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

“O PL 735/15 é o resul-
tado de todas essas discus-
sões. Minas é modelo para 
o Brasil em termos de orga-
nização comunitária, a qual 
busca o reconhecimento das 
diversidades, do território e 
das línguas nativas”, ressal-
tou. “O projeto pretende 
incluir, na legislação, a par-
ticipação das lideranças na 
elaboração de políticas pú-
blicas para esse estrato da 
população”, completou.

Secretaria está aberta ao diálogo
Na mesma linha dos demais 
participantes, a diretora de 
Temáticas Especiais da SEE, Al-
cione Silva, afirmou que essa é 
a primeira vez que se faz uma 
discussão mais abrangente e 
aprofundada sobre o tema. 
Ela garantiu que a secretaria 
abre espaço para representan-
tes dos povos tradicionais do 
Estado em todas as decisões 

e que a construção da lei se 
dará pelos próprios membros 
das comunidades. No entanto, 
ponderou que esse processo é 
lento, justamente por buscar 
respeitar as diversidades. 
Base Nacional – O deputado 
Paulo Lamac, que é o rela-
tor do PL 735/15, salientou 
que, durante a discussão da 
proposição, devem ser le-

vadas em consideração as 
definições da Base Nacional 
Comum. O movimento, do 
Ministério da Educação, de-
finirá o que todos os alunos 
têm direito de aprender na 
escola. Para o parlamentar, 
essa padronização curricular 
poderá afetar as especifici-
dades da educação especial 
para povos tradicionais.

Todos os convidados 
concordaram com o depu-
tado sobre a importância 
dessa questão. “De nada 
adianta criarmos uma lei 
abrangente, que atenda a 
todas as especificidades dos 
povos indígenas, se o cur-
rículo for padronizado em 
80% ou 90%”, ponderou 
Darklane Dias.

Comissão de Educação ouviu, em audiência pública, representantes do governo e dos povos indígenas 

 Clarissa Barçante 
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Produção audiovisual de Cataguases
impulsiona setor cultural da Zona da Mata

Considerada o berço do cine-
ma nacional e palco de rele-
vantes iniciativas literárias do 
início do século passado, a 
região da Zona da Mata rece-
beu, ontem, o 10º encontro 
do fórum técnico Plano Esta-
dual de Cultura, promovido 
pela Assembleia. O evento foi 
realizado em Cataguases, ci-
dade que acolheu o cineasta 
Humberto Mauro e que até 
hoje se destaca por uma in-
tensa produção audiovisual.

Com cerca de R$ 30 mi-
lhões em investimentos em 

filmes nos últimos anos, que 
geraram um impacto de mais 
de R$ 62 milhões na econo-
mia regional, além da criação 
de 800 postos diretos e indi-
retos de trabalho, o Polo Au-
diovisual da Zona da Mata é 
um programa de desenvolvi-
mento baseado na economia 
criativa do setor.

Embora tenha uma base 
forte na cidade de Catagua-
ses, em virtude da própria 
história cultural do municí-
pio, o polo também trabalha 
com toda a cadeia produtiva 

do audiovisual das cidades 
vizinhas. “Somos a região do 
interior do Brasil que mais 
realiza produções de maneira 
sistemática”, afirmou Piva. Al-
guns dos projetos envolvidos 
com o programa alcançaram 
projeção nacional, como O 
menino no espelho e Meu pé 
de laranja lima.
Desenvolvimento regional – 
No que se refere ao Plano Es-
tadual de Cultura, César Piva 
cobrou a descentralização dos 
recursos da área, concentra-
dos hoje na Região Metropo-

litana de Belo Horizonte. “É 
preciso ter uma força direcio-
nada para valorizar as potên-
cias do interior. O plano tem 
que revelar isso, fortalecendo 
os territórios”, defendeu.

O prefeito de Catagua-
ses, José César Samor, defi-
niu como uma das principais 
expectativas do município o 
repasse de recursos para o 
financiamento da produção 
cultural da região. Segundo 
ele, as prefeituras não têm 
como investir de forma sistê-
mica e estruturada na área, 
especialmente com a crise 
que afeta o País. “Catagua-
ses respira cultura. Temos 
bons projetos e criatividade, 
mas isso só se transforma 
em realidade se tivermos re-
cursos”, apontou.

O secretário municipal 
de Cultura, José Ricardo Mar-
tins Junqueira, também se 
mostrou preocupado com a 
queda de recursos destina-
dos à cultura. Ele classificou 
como fundamental para a va-
lorização do setor a aprova-
ção da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 150, que 
tramita na Câmara dos De-
putados desde 2003, a qual 
propõe que a União aplique, 
anualmente, um mínimo de 
2% de sua receita na preser-
vação do patrimônio cultural 
brasileiro e na produção e di-
fusão da cultura nacional. 

Assembleia promoveu em Cataguases o 10º encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Cultura

Guilherme Bergamini 

Projetos do interior serão valorizados
“Na área da cultura, se que-
remos sair da indigência, pre-
cisamos da sistematização”, 
afirmou o secretário de Esta-
do de Cultura, Angelo Oswal-
do, ao se referir ao Projeto de 
Lei (PL) 2.805/15, em trami-
tação na ALMG, que contém 
o Plano Estadual de Cultura. 

A concentração de recur-
sos também foi apontada pelo 
secretário como um obstácu-
lo para o setor. “Percebemos 
que, de 1999 a 2015, o Estado 
abriu mão de R$ 600 milhões 

pela lei de incentivo. Desse 
total, 80% ficou na RMBH. Ve-
rificamos também que 20 em-
presas são responsáveis por 
80% do patrocínio cultural do 
Estado”, informou. Nesse sen-
tido, Angelo Osvaldo ratificou 
que será encaminhado à ALMG 
um novo projeto de lei de in-
centivo e fomento à cultura, 
para corrigir essas distorções. 

A mesma posição foi de-
fendida pelo deputado Wander 
Borges (PSB). Segundo o parla-
mentar, as leis de incentivo já 

estão ultrapassadas e benefi-
ciam geralmente um pequeno 
conjunto de atores culturais.
Momento histórico – Em seu 
pronunciamento, o deputado 
Bosco (PTdoB) lembrou que 
Minas Gerais é o único Esta-
do que ainda não conta com 
um plano para a cultura. Para 
o deputado, o processo de 
criação e de aprimoramen-
to do plano, realizado pelo 
governo em parceria com a 
população, constitui-se um 
momento ímpar. 

Propostas – Na parte da tar-
de, os participantes do fó-
rum se dividiram em grupos 
de trabalho para discutir 
as propostas do Executivo 
contidas no PL 2.805/15. 
Entre as sugestões aprova-
das para a melhoria do pro-
jeto estão a criação de no-
vos estímulos aos proprie-
tários de bens tombados no 
Estado e a implantação de 
um fundo de pesquisa para 
estimular a economia cria-
tiva no setor cultural.
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Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.402/16

Do governador. Autoriza abertura de crédito suplementar em favor da 
Defensoria Pública do Estado. Discussão em turno único

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 2º turno

PL 1.111/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

PL 2.046/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.047/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º turno

PL 2.049/15
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Passa Tempo. Discussão em 2º 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 2º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o DER-MG a doar imóvel que es-
pecifica. Discussão em 2º turno

PL 2.798/15
Do deputado Tiago Ulisses. Autoriza o donatário de imóvel que especi-
fica a doá-lo à Uemg. Discussão em 2º turno

PL 1.099/15
Do deputado Braulio Braz. Amplia o prazo para a execução da destina-
ção dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Recreio. Discus-
são em 1º turno

PL 1.433/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóveis ao município de Itaúna. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA

FILARMÔNICA

Praça da Assembleia recebe a Filarmônica
O Dia das Mães deste ano ga-
nhou uma comemoração es-
pecial. Ao abrir a temporada 
anual dos Clássicos na Praça, 
a Filarmônica de Minas Ge-
rais vai celebrar a data na Pra-
ça da Assembleia, na Capital, 
no próximo domingo (8), às 
11 horas. O evento conta com 
o apoio da ALMG, que cedeu 
o espaço do Hall das Bandei-
ras, em frente à praça, para a 
realização do espetáculo.

O concerto é promovido 
pelo Ministério da Cultura, 
pelo Governo de Minas e pela 
Companhia Energética de Mi-
nas Gerais (Cemig), por meio 
da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura. Sob regência do maes-
tro Marcos Arakaki, a orques-
tra vai interpretar Dança Es-
lava, op. 72, nº 1, de Dvorák; 
Tritsch-Tratsch Polka, op. 214, 
de J. Strauss Jr.; a Abertura de 
Maria Tudor, de Carlos Go-
mes; Gymnopédies 3 e 1, de 
Satie; Suíte Saint Paul, op. 29, 
nº 2: Giga, de Holst; O Moldá-
via, de Smetana; a Abertura 
de Cavalaria Ligeira, de Suppé; 
e Príncipe Igor: Danças Polo-
vitsianas, de Borodin.

Com entrada gratuita e 
repertórios sempre muito 
alegres, os Clássicos na Pra-
ça são realizados em espa-
ços abertos, que permitem 
a aproximação da orquestra 
com diversos públicos.

A orquestra – Fundada há 
apenas oito anos, a Filarmô-
nica de Minas Gerais recebeu 
três prêmios de melhor grupo 
musical brasileiro, efetivan-
do-se como um dos projetos 
mais bem-sucedidos do Esta-
do e do Brasil no campo da 
música erudita. Sob a direção 
artística e regência titular de 
Fabio Mechetti, a orquestra 
é atualmente formada por 92 
músicos, selecionados por um 
rigoroso processo de audição.

Nesse período, realizou 
554 concertos, com a execu-

ção de 915 obras de 77 com-
positores brasileiros e de 150 
estrangeiros, para mais de 
709 mil pessoas, sendo que 
mais de 40% do público pôde 
assistir às apresentações gra-
tuitamente. O impacto desse 
projeto artístico também po-
de ser medido pela geração 
de 59 mil oportunidades de 
trabalho direto e indireto.

A partir de 2015, quando 
a orquestra passou a se apre-
sentar em sua sede, a Sala Mi-
nas Gerais, em Belo Horizon-
te, sua programação foi inten-

sificada: saltou de 24 para 57 
concertos por assinatura por 
ano, sempre com convidados 
da cena sinfônica mundial. 
A Filarmônica e a Sala Minas 
Gerais conquistaram o Gran-
de Prêmio Concerto 2015, 
um dos mais importantes do 
País, pelo padrão de qualidade 
do conjunto de músicos e do 
espaço. Em 2012, a orquestra 
ganhou o Prêmio Carlos Gomes 
de melhor do Brasil e, em 2010, 
o Prêmio APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte) de 
melhor grupo musical erudito. 

A Filarmônica de Minas Gerais recebeu três prêmios de melhor grupo musical brasileiro 

Bruna Brandão/Divulgação 
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9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a atuação clandestina de lavadores de carros e flanelinhas. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

9h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação de ocupações no município de Jequiti-
nhonha. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire 

10 horas
• Participação da ALMG no Congresso Mineiro de Municípios (Belo Horizonte)
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade Pitágoras de Betim

14h30
• Comissão de Saúde (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

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

dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

cer sobre 28 proposições, entre as quais o PL 72/15 (1º turno), do depu-
tado Fred Costa, que inclui nos serviços de caixas eletrônicos a opção de 
cancelamento de cartão de crédito

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

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 

o PL 1.371/15 (2º turno), do deputado Durval Ângelo, que dispõe sobre o livre 
acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários; e sobre o PL 1.683/15 
(2º turno), do deputado Gustavo Corrêa, que torna obrigatória a prestação 
de orientações de segurança e de procedimentos de emergência em eventos 

16 horas
• 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 Executivo a criar programa de inser-
ção laboral para usuários de drogas em recuperação

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

Está aberto, até o dia 9 de maio, o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto 
de Resolução 35/2016, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
que aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2014. 
As emendas podem ser protocoladas na assessoria da comissão, das 8 às 18 horas. 

 0h Memória e Poder – Clélia Lara Barcellos 
 1h Segunda Musical – Duo Barreto-Araújo 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação 22/3 – Cronograma de nomeações dos 

aprovados para a área de educação nos concurso de 2011 e 2014
 4h50 Palestra – Processo Legislativo e Democracia, com Leonardo 

Andrade
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 7 (Da Era 

Regência ao II Reinado: Centralização do Poder na Figura do Rei)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate (Desafios para o desenvolvimento do 
Triângulo)

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Violência contra o idoso
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direito empresarial e a crise 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 7 (Da Era 
Regência ao II Reinado: Centralização do Poder na Figura do Rei)

 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: 

Assembleia Debate (Desafios para o desenvolvimento do 
Triângulo)

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Violência contra o idoso
 20h Palestra TRE – Propaganda institucional, com Diogo Cruvinel 
 21h Memória e Poder – Clélia Lara Barcellos 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Con-
sórcio Público Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência e Emergência 
da Macrorregião do Triângulo do Sul (Cistrisul). Discussão em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Pal-
ma. Discussão em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Discussão em 1º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 1º turno


