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Januária recebe último encontro regional 
sobre o plano de cultura do Estado

Audiências abordam reestruturação de carreiras
ma administrativa proposta 
pelo Executivo, motiva audi-
ência da Comissão de Direi-
tos Humanos às 15 horas, no 
Teatro.

Teófilo Otoni recebe na 
sexta-feira (20), a partir das 
9 horas, o penúltimo encon-
tro regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Educação.

horas, onde será avaliada a 
indicação de seu nome pa-
ra o cargo de presidente da 
Fundação Educacional Caio 
Martins (Fucam). 

A estruturação das car-
reiras dos técnicos admi-
nistrativos do sistema de 
segurança prisional e socio-
educativo, em vista da refor-

audiência sobre o sistema 
de peticionamento eletrôni-
co em Minas. 

Às 9h30, ordens de des-
pejo em ocupações de Belo 
Horizonte serão abordadas 
pela Comissão de Participa-
ção Popular. A ex-deputada 
Maria Tereza Lara é aguar-
dada no Plenarinho II, às 10 

Na quinta-feira (19), a Co-
missão de Trabalho discute, 
no Centro de Convenções 
do Minascentro, na Capital, 
as condições de trabalho e 
a jornada diária dos assis-
tentes sociais no Estado. No 
mesmo horário, no Plenari-
nho I, a Comissão de Admi-
nistração Pública promove 

Raíla Melo – 4/9/13

A população de Januária (foto) terá a oportunidade de apresentar sugestões ao Plano Estadual de Cultura

horas, no Auditório. No Ple-
narinho I, às 15h30, o forneci-
mento de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção 
para as pessoas com deficiên-
cia motiva audiência da Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.
Quarta-feira (18) – As Comis-
sões de Participação Popular 
e de Direitos Humanos se reú-
nem no Teatro, às 9h30, para 
tratar do enfrentamento da 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. Às 14h30, 
no Plenarinho II, irregularida-
des no presídio de Nova Serra-
na geram novo debate da Co-
missão de Segurança Pública.

pública na Capital. 
Às 14 horas, no Teatro, 

a Comissão de Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social discute a situação dos 
profissionais de enfermagem 
no Estado, especialmente em 
relação à jornada de trabalho 
e ao piso salarial. No Plenari-
nho III, às 15 horas, o papel das 
start-ups em Minas será tema 
de reunião da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico.

A Comissão de Segurança 
Pública debate a intenção da 
Chefia da Polícia Civil de reti-
rar a 36.a Delegacia Regional 
de Polícia Civil do Barreiro, em 
Belo Horizonte, ainda às 15 

9 horas ocorre em Januária 
mais um encontro regional do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura. O evento encerra 
a etapa de interiorização do 
fórum, organizada para en-
volver a população no apri-
moramento do plano. 

Também às 9 horas, no 
Plenarinho I da ALMG, a Co-
missão de Segurança Pública 
debate a atuação da Polícia Mi-
litar na solenidade de entrega 
da Medalha da Inconfidência, 
realizada no dia 21 de abril, em 
Ouro Preto. Ainda pela manhã, 
às 10 horas, a Comissão de As-
suntos Municipais promove 
audiência sobre a iluminação 

A Assembleia promove ama-
nhã (17) em Januária, no Nor-
te de Minas, o último encon-
tro regional do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura. 
A programação inclui uma 
palestra de abertura sobre a 
formulação do Projeto de Lei 
(PL) 2.805/15, que contém as 
diretrizes do governo para o 
setor nos próximos 10 anos, 
a participação da sociedade 
na discussão da proposta, por 
meio de grupos de trabalho, e 
a eleição dos representantes 
da região na etapa final do 
fórum, que será realizada em 
junho, na ALMG.

Na sede do Parlamento 
mineiro, a Comissão de As-
suntos Municipais e Regiona-
lização aborda esta semana, 
em audiência pública, os pro-
blemas na manutenção da ilu-
minação pública em Belo Ho-
rizonte. Confira os destaques
Hoje (16) – Supostos proces-
sos ilegais de adoção e denún-
cias de tráfico internacional de 
crianças em Santos Dumont e 
cidades vizinhas serão debati-
dos em audiência pública da 
Comissão de Direitos Huma-
nos no município da Zona da 
Mata, às 19 horas. 

No Plenário da Assem-
bleia, às 20 horas, a Defensoria 
Pública do Estado será home-
nageada pelos seus 40 anos.
Amanhã (17) – A partir das 
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Jornalistas denunciam colaboração da 
mídia para o afastamento de Dilma

Ricardo Barbosa

Os desafios da comunicação pública foram abordados durante ciclo de debates promovido pela ALMG

Detel aprova dezenas de rádios comunitárias
mais cidadã”, definiu.
Integração – Em seu pronun-
ciamento, o deputado Durval 
Ângelo (PT) abordou a inten-
ção do governo estadual de 
criar a Empresa Mineira de Co-
municação (EMC), que abran-
gerá a Rádio Inconfidência e a 
Rede Minas, sem prejuízo para 
qualquer servidor. “Eles pode-
rão ir para a EMC, mas só se 
quiserem. Podem ser servido-
res em outras empresas públi-
cas, se preferirem”, explicou. 

técnico, o que levará à assina-
tura de acordo de cooperação 
técnica entre a câmara local, 
a ALMG e a Câmara Federal.

O diretor de Comunicação 
Institucional da ALMG, Rodri-
go Lucena, elogiou o projeto 
da Rede Legislativa, por res-
peitar princípios como a trans-
parência e a publicidade. “É 
o acesso à informação direto 
da fonte, com perspectiva de 
uma sociedade mais bem in-
formada e, por consequência, 

apontadas pelos participan-
tes do ciclo de debates. 
Rede Legislativa – Outro te-
ma abordado com destaque 
durante o evento foi a Re-
de Legislativa de Rádio e TV 
Digital. O gerente-geral de 
Radiodifusão da ALMG, Mar-
cos Amaral Rainho Ribeiro, 
explicou que os municípios 
interessados em participar 
deverão encaminhar um do-
cumento demonstrando in-
teresse e elaborar um projeto 

O diretor-geral do Depar-
tamento Estadual de Tele-
comunicações (Detel), José 
Francisco Seniuk, informou 
que foram aprovadas, no edi-
tal 2016 do Plano Nacional 
de Outorga em Minas Ge-
rais, 46 rádios comunitárias 
municipais. Seniuk também 
apresentou suas perspectivas 
para o futuro no setor, que in-
cluem a criação de um conse-
lho estadual de comunicação 
social, uma das prioridades 

Dia da Vergonha. “Não foi um 
golpe militar, mas midiático. 
Desde a década de 1950, os 
veículos hegemônicos brasi-
leiros sempre tiveram ideolo-
gia política”, afirmou. 

Em seu pronunciamento, 
o superintendente executivo 
de Relacionamento Institu-
cional da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), André 
Barbosa, apontou como erros 
dos governos Lula e Dilma o 
fato de não terem fortalecido 
a comunicação pública como 
contraponto aos conglome-
rados midiáticos, que, na sua 
opinião, se uniram contra as 
administrações dos petistas.

Vale, lamentou o fim de um 
diálogo produtivo com o úl-
timo governo. “Não vamos 
desistir. Mas temos de ter 
em mente que o nosso papel 
fundamental, como comuni-
cadores públicos, é mudar 
essa visão unilateral de país 
que tem sido repassada para 
a população. Os interesses 
da comunicação pública têm 
de ser os interesses do po-
vo”, disse.

Para Emiliano José, dou-
tor em Comunicação e Cultu-
ra Contemporâneas pela Uni-
versidade Federal da Bahia, o 
dia 12 de maio entrará para 
a história brasileira como o 

como a liberdade de expres-
são e a garantia da pluralida-
de, a coibição de monopólios 
e oligopólios, assim como a 
regionalização da produção 
das emissoras.

O fomento à radiodifusão 
pública e o fortalecimento e a 
expansão da Rede Legislativa 
de Rádio e TV foram outros 
pontos destacados.
Consequências – Na aber-
tura do ciclo de debates, na 
última quinta-feira (12), co-
municólogos já haviam de-
monstrado suas preocupa-
ções com o afastamento de 
Dilma. O presidente da Rede 
Minas de Televisão, Israel do 

Com a divulgação da Carta de 
Belo Horizonte, documento 
que condena o afastamento 
da presidente Dilma  Rousseff, 
classificando-o como “um 
atentado ao Estado Democrá-
tico de Direito urdido com o 
patrocínio direto dos grandes 
grupos privados de mídia”, 
comunicadores sociais do Es-
tado encerraram, na última 
sexta-feira (13), o ciclo de de-
bates Desafios da Comunica-
ção Pública em Rede: Políticas 
Públicas, Participação Popu-
lar e Direito à Comunicação, 
promovido pela Assembleia. 

“A presidente Dilma 
Rousseff foi afastada de suas 
funções, sem que houvesse 
cometido quaisquer crimes 
de responsabilidade”, afirma 
o documento. “O fato reve-
la, mais uma vez, a urgência 
da democratização da comu-
nicação no Brasil, que passa 
também, obrigatoriamente, 
pela construção de um forte 
sistema de comunicação pú-
blica e em rede”, destaca a 
Carta de Belo Horizonte.

O documento lista pon-
tos apontados pelos comuni-
cadores como fundamentais 
para a democratização da co-
municação e o fortalecimen-
to da comunicação pública. 
Entre eles, a necessidade de 
aprovação, pelo Congresso 
Nacional, da Lei de Mídia 
Democrática, assegurando a 
implementação de princípios 



13 de maio de 2016 segunda-feira – Assembleia Informa • 3

ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (16/5)
19 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Santos Dumont) – debater, com a pre-
sença de convidados, possíveis processos ilegais de adoções ocorridos 
no município. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 40 anos da Defensoria 

Pública do Estado. Requerimento: deputado Ulysses Gomes
• Segunda Musical (Teatro) – apresentações do quarteto de violões Hori-

zontes e do pianista Gabriel Oliveira

Terça-feira (17/5)
9 horas

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

de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presen-

ça de convidados, problemas na manutenção da iluminação pública em 
Belo Horizonte. Requerimento: deputado Fred Costa

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Trabalho (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

a situação dos profissionais de enfermagem no Estado. Requerimento: 
deputado Celinho do Sinttrocel 

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Universitário Newton Pai-
va, de Belo Horizonte

Mau cheiro de estação de tratamento de 
esgoto perturba moradores de Contagem

COMISSÕES

Guilherme Bergamini 

Durante a visita, Copasa prometeu instalar novo equipamento para o controle mais efetivo de odores 

casa nesses períodos, geran-
do, portanto, mais descarga 
orgânica. Conforme infor-
mou, será instalado, na próxi-
ma semana, um novo equipa-
mento com 95% de eficiência 
na redução do odor.
Melhorias – A deputada Ma-
rília Campos registrou que a 
diretoria da Copasa já havia 
feito o compromisso de que, 
se o mau cheiro não fosse 
eliminado, a estação seria 
retirada. Contudo, ela consi-
derou importante o compro-
misso assumido pela empre-
sa com a região, demonstran-
do otimismo em relação aos 
benefícios que as obras em 
andamento trarão. 

de um pouco de gás. “Com a 
implantação do segundo rea-
tor, que está em obras, pode-
remos consertar as trincas na 
laje do primeiro”, adiantou.

Ele também informou 
que está sendo montada, em 
volta da ETE, uma barreira 
verde para ajudar na redução 
do odor e que os profissionais 
que trabalham na estação mo-
nitoram constantemente os 
gases emanados da unidade.  

O engenheiro de Opera-
ção da Copasa, Saulo Nona-
to de Souza, complementou 
que o cheiro mais forte à noi-
te e aos domingos se deve ao 
aumento da vazão, uma vez 
que mais pessoas estão em 

Roque, da Associação dos 
Moradores do Residencial 
Bouganville I, também na re-
gião, reclamou que a rede de 
esgotos do bairro, construída 
pela Copasa, apresenta entu-
pimentos constantes.

Osvaldo Vicente dos Pas-
sos, outro morador da região 
de Nova Contagem, ponde-
rou, no entanto, que à noite 
o mau cheiro exala de algum 
ponto da unidade, mas bem 
mais fraco do que antes de o 
gás ser tratado.
Laje trincada – Rômulo Perilli 
explicou que o reator anaeró-
bico (que faz o tratamento do 
gás) está com a laje trincada, 
o que permite o vazamento 

Apesar de a Copasa já ter ins-
talado um sistema para a re-
dução do odor na Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
de Nova Contagem, morado-
res da região ainda reclamam 
do problema, especialmente 
à noite e aos domingos. Essa 
foi a principal queixa apre-
sentada na última sexta-feira 
(13) à deputada Marília Cam-
pos (PT), que representou a 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel em visita ao local. 

O diretor de Operações 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte da Copasa, 
Rômulo Perilli, alegou que a 
empresa trouxe a tecnologia 
mais moderna para fazer o 
tratamento do gás gerado na 
estação. Segundo ele, o siste-
ma é composto de pequenas 
usinas de tratamento, confi-
nadas nas áreas em que o gás 
é gerado. Foram gastos na 
obra, em 2015, R$ 4 milhões, 
somente para tratar o odor, e 
outros R$ 7 milhões ainda se-
rão utilizados para a amplia-
ção da ETE, com previsão de 
término para o final de 2017.

No entanto, os mora-
dores ainda reclamam que 
o mau cheiro persiste. Alan 
Cássio, morador do Bairro 
Retiro, na mesma região, 
afirmou, por exemplo, que 
um odor forte chega diaria-
mente à sua casa, à noite, 
sobretudo aos domingos. Por 
sua vez, Ademar de Oliveira 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cia. de Flamenco Fátima Carretero 
 0h30 Comissão de Assuntos Municipais (29/3) – Obras na BR-040
 4h15 Palestra – Governo representativo e pluralização da 

representação política, com Adrian Lavalle 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 16 (A Revolução 

de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932: fim da Política 
Café com Leite)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Sala de Imprensa (Intolerância política)

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Segurança Pública em Minas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Saúde, Assuntos Municipais, Defesa do 

Consumidor, Segurança Pública, Esporte e Prevenção e 
Combate ao Uso do Crack (27/4) – PL que proíbe festas e 
eventos com bebidas liberadas

 13h Geração – Caju e Totonho 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 16 (A Revolução 

de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932: fim da Política 
Café com Leite)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Meio Ambiente (26/4) – Instituição de APPs 

(Áreas de Preservação Permanente) em locais que terminam em 
escarpa

 17h30 Segunda Musical – Pianista Tânia Lopes Cançado
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa (Intolerância política)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Geração – Caju e Totonho 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 40 anos da 

Defensoria Pública de Minas Gerais 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros 

• programação sujeita a alterações
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14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, 

com a presença de convidados, o papel das start-ups no Estado. Reque-
rimento: deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a intenção da Chefia da Polícia Civil de retirar a 36.a De-
legacia Regional de Polícia Civil da região administrativa do Barreiro, na 
Capital. Requerimento: deputado Cabo Júlio

• Comissão de Transporte (Auditório)
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
I) – debater, com a presença de convidados, o fornecimento de órteses 
e próteses para as pessoas com deficiência. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir e outros

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

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

Quarta-feira (18/5)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – profissionais da Câmara Municipal de Ouro Fino

9h30
• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Teatro) – 

debater, com a presença de convidados, o enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Requerimento: deputada Marília 
Campos

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)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

Quinta-feira (19/5)
8 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da PUC Minas, de Belo Horizonte
9 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – debater, com a pre-
sença de convidados, o sistema de peticionamento eletrônico no Estado. 
Requerimento: deputado Arnaldo Silva

• Comissão de Trabalho (Belo Horizonte) – debater, com a presença de 
convidados, as condições e a jornada de trabalho dos assistentes sociais 
do Estado. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a iminente reintegração de posse das ocupações Novo 
São Lucas, Maria Vitória e Maria Guerreira. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho 
II) – proceder à arguição pública da indicada, Maria Tereza Lara

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)  
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação dos servidores do sistema socioeducativo, em 
vista da reforma administrativa do Estado proposta pelo Executivo. Re-
querimento: deputados Rogério Correia e Geraldo Pimenta e deputada 
Celise Laviola

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (20/5)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Teófilo Otoni) 
12 horas

• Zás (Teatro) – apresentação do músico Bebeto Alves

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


