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a decisão tomada pelo presi-
dente interino da Câmara dos 
Deputados, Waldir Maranhão 
(PP-MA), não muda em nada 
as paralisações da rede esta-
dual de educação marcadas 
para começar a partir de hoje, 
em protesto contra o impeach- 
ment. “O plano do Temer é a 
privatização de tudo o que for 
possível em nosso país. A Pe-
trobras e os bancos públicos 
estão sob ataque, mas o Brasil 
precisa deles”, concluiu.

que todos os atos do MST serão 
contra o impeachment. “Temos 
de fazer tudo o que pudermos 
contra o golpe. E pensar que 
tudo isso está acontecendo por 
falta de firmeza do Supremo 
Tribunal Federal, que permitiu 
que esse processo tenha sido 
conduzido por alguém como 
Eduardo Cunha”, lamentou.

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores de 
Minas Gerais (CUT/MG), Bea-
triz Cerqueira, informou que 

O presidente da Central 
dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB), Marcelino 
Rocha, abordou a responsabi-
lidade do movimento contra o 
impeachment. “Muito sangue 
foi derramado para que tivésse-
mos nossa democracia de vol-
ta. O sacrifício dessas pessoas 
não pode ser em vão”, disse.

O coordenador nacional 
do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra (MST), 
Ênio Bohnenberger, declarou 

O professor e analista político 
Juarez Guimarães frisou que o 
cenário político nacional não 
está isolado do internacional, 
tendo em vista a ascensão da 
extrema direita na França e o 
crescimento da candidatura de 
Donald Trump, nos Estados Uni-
dos. “Temos de entender o ini-
migo que estamos enfrentando. 
A América Latina está sofrendo 
derrotas importantes, por meio 
da retirada das forças progressi-
vas do poder”, pontuou.

Comissão se solidariza com movimentos
sociais mobilizados contra o impeachment

Debate se estende à política internacional

chment pelo presidente inte-
rino da Câmara dos Deputa-
dos) só mostra que a vontade 
das ruas está viva. O enredo 
do golpe é um só: o encerra-
mento das liberdades demo-
cráticas e o fim de qualquer 
administração aliada aos tra-
balhadores. Nossa resistência 
ditará os acontecimentos dos 
próximos dias”, destacou.

Segundo o deputado 
Durval Ângelo (PT), por mais 
que o atual governo tenha 
cometido erros, a oposição 
o quer fora do poder pelos 
seus acertos, especialmente 
as políticas públicas de apoio 
às camadas mais pobres da 
população. “Esse episódio de 
hoje (a anulação da sessão 
de admissibilidade do impea-

espaço que, até recentemen-
te, havia sido tomado por 
manifestantes a favor do im-
peachment. “Reconhecemos 
a resistência de vocês contra 
o golpe. A população está 
acordando. Esse novo gover-
no que quer o poder não res-
peitará os trabalhadores. Se 
resistirmos, esse golpe não 
passará”, enfatizou.

Deputados e manifestantes 
presentes ao Acampamento 
pela Democracia, em Belo 
Horizonte, foram enfáticos 
em afirmar que as mobiliza-
ções sociais contra o processo 
de impeachment da presiden-
te da República, Dilma Rous-
seff, vão continuar. A garantia 
foi dada ontem, em reunião 
realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos, durante 
visita à Praça da Liberdade, 
onde representantes de di-
versos movimentos sociais 
encontram-se acampados.

Autor do requerimen-
to para a visita, o deputado 
Cristiano Silveira (PT) afirmou 
que, nesse momento de ins-
tabilidade política, estão em 
risco direitos democráticos 
construídos por todos os que 
lutaram contra a ditadura mili-
tar. “Temos de ir para as ruas e 
manifestar nossa insatisfação. 
Todos acampados aqui sabem 
o que está em jogo, os direitos 
que podemos perder. Agora é 
a hora de nos manifestarmos 
mais do que nunca”, ressaltou.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), que também soli-
citou a visita, elogiou a garra 
daqueles acampados em um 

Willian Dias 

Deputados se reuniram com representantes de diversos movimentos sociais, na Praça da Liberdade 
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Descentralização deve pautar investimentos
Já o deputado Rogério Correia 
(PT), ao falar da importância 
do fórum para a população do 
Estado, ressaltou que a cultu-
ra é uma importante parceira 
para a melhoria da educação.
Discussões – Após a abertura, 
os participantes se reuniram 
em grupos de trabalho, pa-
ra analisar as propostas do 
Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
do governador, que contém 
o Plano Estadual de Cultu-
ra. Também foram eleitos 
os representantes da região 
na etapa final do fórum, que 
ocorrerá em junho, na ALMG.

momento histórico com a rea-
lização de encontros regionais 
para debater o projeto de lei e 
colher sugestões de propostas.

“Diante da grande diversi-
dade de Minas, esses encontros 
são importantes não só para le-
vantar manifestações e grupos 
existentes, mas para captar o 
sentimento cultural das comu-
nidades”, definiu o deputado 
Wander Borges (PSB).

Para a deputada Ione  
Pinheiro (DEM), a participa-
ção da sociedade no proces-
so de formulação do plano 
engrandece a própria cultura. 

sentante do Ministério da Cul-
tura, Márcia Maria Quintão, a 
Região Sudeste concentra 82% 
das verbas de incentivo, mas 
somente 9% ficam em Minas.

Angelo Oswaldo ainda sa-
lientou que a cultura é um ins-
trumento de inserção social e 
de combate à violência e que 
a pluralidade cultural deve ser 
potencializada.
Diálogo – O deputado Bosco 
(PTdoB) registrou que, se  
Minas é o único estado brasi-
leiro que ainda não possui um 
plano estadual para a área, por 
outro lado, está vivendo um 

O secretário de Estado de Cul-
tura, Angelo Oswaldo, defen-
deu, durante as discussões, que 
o Estado apoie manifestações 
culturais genuínas de Minas, 
como a quadrilha de Santa Lu-
zia, e que trabalhe para a des-
centralização dos investimen-
tos, sob a ótica da diversidade.

O secretário lembrou que, 
nos últimos anos, dos recursos 
investidos no Estado, por meio 
da Lei Rouanet, 80% foram 
destinados à RMBH, sobretudo 
para a Capital. A mesma desi-
gualdade ocorre no cenário na-
cional. De acordo com a repre-

Participantes de fórum em Santa Luzia
pedem apoio à diversidade cultural

te do Sindicato dos Artistas 
e Técnicos Profissionais em 
Espetáculos de Diversões de 
Minas Gerais (Sated-MG), 
Magdalena Rodrigues, de-
clarou-se a favor de um Pla-
no Estadual de Cultura que 
tenha em vista também a 
necessidade de valorização 
dos artistas profissionais. 
Segundo ela, a profissão de 
artista muitas vezes não é 
reconhecida, e seu exercício 
é atribuído a quem não tem 
o que fazer.

ainda precisa de apoio do po-
der público. 

Conhecido como Laco, 
o representante do Conse-
lho Municipal de Cultura sa-
lientou que esses exemplos 
existentes na localidade, as-
sim como a moda, o rock e 
as manifestações da cultura 
afro e de rua, mostram que 
há um universo amplo de 
expressões que deve ser vis-
lumbrado na elaboração de 
um plano de longo prazo. 

Por sua vez, a presiden-

Teatro de curral – A verea-
dora Suzane Almada, repre-
sentante da Câmara de Santa 
Luzia, ressaltou a importância 
da discussão em torno do Pla-
no Estadual de Cultura para 
a valorização de riquezas da 
região. Para ilustrar, Suzane 
frisou que Santa Luzia con-
ta com um dos dois únicos 
teatros de curral do mundo. 
Ele funciona na comunidade 
rural de Taguara, em espaço 
que já foi tombado pelo pa-
trimônio municipal, mas que 

Com uma apresentação da 
Quadrilha Sol Nascente, 
o clima das festas juninas 
chegou mais cedo em Santa 
Luzia, cidade que recebeu 
ontem o penúltimo encontro 
regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura. O 
grupo apresentou um show 
de cores, música e dança na 
abertura do evento, revelan-
do um pouco da riqueza de 
uma região em que manifes-
tações tradicionais convivem 
em harmonia com movimen-
tos contemporâneos, como 
o hip hop.

Um dos exemplos da 
união em prol da pluralida-
de cultural do município, a 
Quadrilha Sol Nascente in-
tegra uma rede que já reúne 
18 agremiações das mais va-
riadas manifestações, como  
poesia, capoeira, congo, tea-
tro, música e dança. “Somos 
um movimento pioneiro, que 
nasceu dessa diversidade”, 
destacou Vinícius Carvalho 
Lage, representante da Reluz, 
como é chamada a Rede Cul-
tural de Santa Luzia.

Vinícius disse esperar que 
o evento contribua para apoiar 
iniciativas como a Reluz, a 
qual, conforme informou, atua 
em várias frentes para empo-
derar os grupos locais. 

Raíla Melo

O penúltimo encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Cultura foi realizado em Santa Luzia

CULTURA



10 de maio de 2016 terça-feira – Assembleia Informa • 3

ORDEM DO DIA

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

Execução do orçamento da saúde será
acompanhada de perto pelo Legislat ivo

COMISSÕES

Associação Sindical dos Tra-
balhadores em Hospitais de 
Minas Gerais (Asthemg), Car-
los Augusto dos Passos, apre-
sentou as queixas da catego-
ria. Conforme o sindicalista, 
desde que chegou ao poder, 
a atual gestão do Estado não 
promoveu nenhuma melhoria 
no sistema Fhemig nem reali-
zou os projetos prometidos.

Alguns dos problemas 
enfrentados nos hospitais da 
Fhemig, segundo Carlos Pas-
sos, são a falta de funcioná-
rios, principalmente da área 
de enfermagem, e a preca-
riedade de infraestrutura das 
instituições.

realizar o programa no Estado 
do que manter manicômios ju-
diciais”, afirmou a psicóloga ju-
dicial Romina Moreira Gomes. 

Já Dina Corrêa Santos, do 
Conselho de Mães, Avós e Mu-
lheres, exigiu providências do 
governo de Minas em relação 
aos crimes supostamente co-
metidos em hospitais da Fun-
dação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig). Entre 
outros casos, Dina Santos ci-
tou o de uma menina com pa-
ralisia infantil que estava en-
tubada e teria sido estuprada 
dentro do Centro Geral de Pe-
diatria (Hospital João Paulo II). 
Fhemig – O presidente da 

contou com representantes de 
vários movimentos, entre os 
quais o Programa de Atenção 
Integral ao Paciente Judiciário 
(PAI-PJ), desenvolvido pelo Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG). Iniciado em 2000 
com atendimentos apenas na 
Comarca de Belo Horizonte, o 
PAI-PJ faz o acompanhamen-
to do portador de sofrimento 
mental que cometeu algum 
crime. Em 2010, ele foi am-
pliado para todo o Estado. No 
entanto, as verbas para o pro-
grama foram reduzidas e agora 
ele vai voltar a atender só à co-
marca da Capital. “Em termos 
de custos, é muito mais barato 

A Comissão de Saúde vai 
acompanhar de perto a exe-
cução do orçamento do Es-
tado para o setor. É o que 
garantiu ontem o presidente 
da comissão, deputado Arlen 
Santiago (PTB), durante reu-
nião do Conselho Estadual de 
Saúde (CES), na Capital.

Segundo o parlamentar, no 
ano passado, o governo de Mi-
nas não submeteu o orçamento 
da saúde para 2016, em tempo 
hábil, à análise do conselho, co-
mo prevê a legislação. “Neste 
ano, não quero que isso ocorra 
novamente”, advertiu. O depu-
tado também ratificou a dispo-
sição de integrar as ações da co-
missão e do conselho, uma vez 
que a pauta seria semelhante. 

Durante a reunião, o vice-
-presidente do CES, Ederson 
Alves da Silva, também per-
tencente à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), criticou 
a atual regra de presidência 
do conselho, que prevê a sua 
ocupação pelo secretário de 
Estado de Saúde. De acordo 
com o vice-presidente, a atual 
prática contraria resolução 
do órgão que estabelece a 
eleição direta para presidente 
do conselho. Ele ainda cen-
surou o que classificou como 
“cadeiras vitalícias” no CES, 
ocupadas pelos mesmos con-
selheiros há vários anos.
PAI-PJ – A reunião também 

Guilherme Dardanhan

A Comissão de Saúde escutou, durante a reunião, as principais reivindicações da categoria
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

9h30
• Comissões de Educação e de Participação Popular (Teatro) – debater, com 

a presença de convidados, a Emenda Constitucional 59/09, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil, a partir de 
2016, de crianças de 4 e 5 anos. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Segurança Pública (Vespasiano) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança pública no município. Requerimento: depu-
tada Ione Pinheiro

10 horas
• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Hospital Regional de Barbace-

na, para conhecer as condições de trabalho dos funcionários e os proble-
mas estruturais da entidade. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho III) 
– eleição de presidente e vice

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

dispensam Plenário
13 horas

• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Hospital Ibiapaba, para conhe-
cer a infraestrutura, as condições de atendimento e as boas práticas de 
gestão hospitalar da entidade. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Minas e Energia (São Paulo) – visita à feira EnerSolar + Brasil 
e ao congresso Ecoenergy. Requerimento: deputado Gil Pereira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões da GPI)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Saúde (Barbacena) – visita ao Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Barbacena, para conhecer as condições de trabalho dos funcionários 
e os problemas estruturais da entidade. Requerimento: deputado Arlen 
Santiago

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  
votar proposições que dispensam Plenário

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

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

discutir e votar parecer sobre o PL 3.149 (turno único), do deputado Fred 
Costa, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da Educação 
Inclusiva de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

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

(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, pesquisa sobre 
os padrões genéticos do alcoolismo. Requerimento: deputado Antônio 
Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar  
proposições da comissão

19h15
• Comissão de Cultura (Salão Nobre) – entrega de diploma de voto de con-

gratulações à Eurocâmara de Minas Gerais e a seu presidente. Requeri-
mento: deputado Agostinho Patrus Filho

 0h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara 
 1h Segunda Musical – Rommel Fernandes e Ayumi Shigeta 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (6/4) – Recuperação de nascentes
 5h Palestra – Formação política para educadores, com Daniel Lara
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 12 

(O governo provisório e a Constituinte Mineira de 1891: 
bicameralismo, centralização e restrição à cidadania) 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate – Transporte público na RMBH

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Acidentes de trabalho 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Processo judicial eletrônico
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 12 

(O governo provisório e a Constituinte Mineira de 1891: 

bicameralismo, centralização e restrição à cidadania) 
 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 – Transporte público na RMBH
 19h Assembleia Notícia/Comissão de Cultura (ao vivo) – Entrega 

de diploma de voto de congratulações à Eurocâmara de Minas 
Gerais e a seu presidente, Sr. Valentino Rizzioli 

 19h30 Panorama – Acidentes de trabalho 
 20h Comissão Extraordinária do Idoso (13/4) – Crimes cometidos 

contra idosos no Estado
 21h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara 
 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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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

PL 1.682/15
Do deputado Tony Carlos. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 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 Palma. 
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

ORDEM DO DIA (Cont.)


