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Assembleia promove etapa final do 
fórum técnico Plano Estadual de Cultura

Raíla Melo – 9/5/16

Manifestações culturais, como quadrilhas juninas, foram destacadas nos encontros regionais do fórum

reunião da Comissão Extra-
ordinária do Idoso, às 16h30, 
no Plenarinho II.
Quinta-feira (9) – Os parti-
cipantes do fórum técnico 
Plano Estadual de Cultura 
serão divididos em grupos de 
trabalho, a partir das 9 horas, 
para discutir temas relaciona-
dos ao setor. No mesmo ho-
rário, no Plenarinho I, a Co-
missão de Saúde vai discutir 
o funcionamento das Redes 
de Urgência e Emergência em 
todo Estado. 
Sexta-feira (10) – A plenária 
final do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura começa 
às 9 horas, no Plenário. Na 
ocasião, serão aprovadas as 
propostas debatidas durante 
o evento.

Na Câmara Municipal de 
Conselheiro Lafaiete, às 10 
horas, será discutida a situa-
ção das intervenções realiza-
das na rodovia BR-040 pelo 
Consórcio Via 040. Às 14 ho-
ras, no município de Porteiri-
nha, a crescente violência na 
cidade será de audiência. 

va enviada pelo Executivo à 
ALMG, em especial o Projeto 
de Lei 3.503/16, que propõe 
a extinção da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico. 

Os critérios de distribui-
ção de recursos para o progra-
ma de eficiência energética 
da Cemig pautam reunião da 
Comissão de Minas e Energia 
às 10 horas, no Plenarinho III. 
Às 10h30, os deputados da 
Comissão de Meio Ambiente 
vão acompanhar, no Plenari-
nho I, uma apresentação da 
Copasa sobre o plano de ação 
de universalização do abaste-
cimento público de água para 
o município de Esmeraldas.

Às 14 horas, no Plenari-
nho IV, a Comissão de Saú-
de vai abordar propostas de 
emenda à Constituição em 
tramitação no Senado que 
pretendem instituir a des-
vinculação de receitas dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios. O envelhe-
cimento da população idosa, 
por sua vez, será tratado em 

noite, às 19 horas, a Comis-
são de Segurança Pública 
vai debater as medidas ne-
cessárias para a melhoria do 
policiamento na região da 
universidade Fumec, em Belo 
Horizonte. A reunião será na 
própria instituição. 
Quarta-feira (8) – Quatro ati-
vidades estão marcadas pa-
ra começar às 9 horas. No 
Plenário, será aberta a etapa 
final do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura. No Ple-
narinho I, a Comissão de Meio 
Ambiente vai tratar de deman-
das dos servidores do setor do 
meio ambiente, em especial 
da implementação do plano 
de carreira da categoria. 

Com o objetivo de ana-
lisar a produção de medica-
mentos e vacinas, assim co-
mo a incineração de medica-
mentos vencidos, a Comissão 
de Saúde visita a Fundação 
Ezequiel Dias (Funed). No 
Teatro, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico pro-
move uma audiência para de-
bater a reforma administrati-

Após quase quatro meses de 
debates em 12 encontros re-
gionais no interior, a Assem-
bleia realiza, de quarta (8) a 
sexta-feira (10), na sede do 
Parlamento mineiro, a etapa 
final do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura. O ob-
jetivo do evento é ampliar a 
participação da sociedade na 
discussão do Projeto de Lei 
(PL) 2.805/15, do Executivo, 
que contém o planejamento 
do governo para o setor nos 
próximos dez anos. 

Durante os três dias, se-
rão realizadas palestras e gru-
pos de trabalho, culminando, 
na sexta, com a plenária final 
do fórum e a entrega do docu-
mento de propostas aprova-
das ao presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Confira outros 
destaques da semana.
Hoje (6) – O Hospital do Bar-
reiro, na Capital, recebe visi-
ta da Comissão de Assuntos 
Municipais às 11 horas. Os 
deputados querem conhecer 
o funcionamento da institui-
ção, que, atualmente, ainda 
não opera com toda sua ca-
pacidade. 

Às 20 horas, em Reunião 
Especial de Plenário, o Estado 
de Israel será homenageado 
pela Assembleia.
Amanhã (7) – No Plenarinho 
IV, a padronização das nor-
mas de segurança em even-
tos realizados no Estado será 
tema de audiência da Comis-
são de Segurança Pública, 
às 9 horas. No Auditório, a 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais se reúne, às 10 horas, 
para debater o que pôde veri-
ficar in loco na visita realizada 
ao Hospital do Barreiro.   

A Comissão de Trabalho 
vai abordar a atual situação 
do setor metalúrgico minei-
ro às 14 horas, no Teatro. À 
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Moradores de Ouro Branco criticam 
projetos que propõem redução de parque

Deputados prometem ações contra propostas
regularização dessa área das 
empresas por meio de com-
pensação ambiental. Os terre-
nos restantes, que pertencem 
a pequenos proprietários, te-
rão que ser desapropriados. 

O deputado federal Padre 
João (PT-MG) lembrou que a 
recarga hídrica da área é que 
garante o abastecimento da 
usina siderúrgica da Gerdau 
Açominas, principal empresa 
de Ouro Branco.

doras é que estão determi-
nando como elas vão atuar”, 
lamentou.

A prefeita de Ouro Bran-
co, Maria Aparecida Junquei-
ra Campos, cobrou ainda mais 
agilidade na implantação do 
plano de manejo do parque 
e na sua regularização fundi-
ária. Toda a área do parque 
é privada e cerca de 90% 
pertencem a empresas mi-
neradoras. O IEF já negocia a 

Desenvolvimento Sustentável 
já emitiu nota técnica contra 
o PL 3.043/15. “O governo 
é contra os três projetos, e 
o governador já disse que, 
se eles passarem na Assem-
bleia, ele veta”, afirmou.

O deputado Cristiano Sil-
veira informou que solicitará 
a relatoria do PL 1.839/15 
na CCJ, a fim de recomendar 
a rejeição dos projetos. “Em 
Minas, as grandes minera-

Os deputados Fred Costa e 
Rogério Correia (PT) lembra-
ram que a mesma proposta 
de exclusão dessa área do 
parque já foi rejeitada pela 
ALMG em legislatura anterior. 
“É inadmissível que tenha-
mos mais uma vez um proje-
to desse tipo na Assembleia”, 
criticou Fred Costa. 

Segundo o deputado Ro-
gério Correia, a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 

Clarissa Barçante

Três comissões debateram prejuízos que proposições sobre o Parque Serra do Ouro Branco podem causar 

manejo do parque – instru-
mento de zoneamento e ges-
tão de uma área de preserva-
ção. A gerente Letícia Morais, 
no entanto, afirmou que esse 
plano já está em elaboração e 
deve ser aprovado no segun-
do semestre. Assim, o proje-
to perderia seu objeto.

Outro motivo para impe-
dir a mineração na atual área 
do parque é a preservação 
dos mananciais responsáveis 
pelo abastecimento de água 
da região. O representante 
da Copasa, Elcimar de Olivei-
ra, afirmou que a preserva-
ção da Serra de Ouro Branco 
é essencial para garantir o 
abastecimento da cidade.

O PL 3.043/15 está  hoje 
anexado ao 1.839/15, do de-
putado Anselmo José Domin-
gos (PTC), que aguarda pa-
recer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). Este 
último transforma o parque 
em uma estação ecológica, 
que libera o acesso à área 
somente para pesquisa cien-
tífica. Por essa razão, essa 
proposta também enfrenta 
oposição das autoridades de 
Ouro Branco e do IEF.

O deputado Anselmo Jo-
sé Domingos ainda é autor 
do PL 3.009/15, que também 
está anexado ao 1.839/15. 
Esse terceiro projeto obriga o 
Estado a instituir o plano de 

rais. Ela demonstrou, por meio 
de mapas, que a área coincide 
com as de direito minerário de 
duas empresas que possuem 
direito de lavra na região: a Mi-
neração Geral do Brasil e a So-
mifra. As duas áreas constam 
em processos que tramitam 
no Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). Os 
processos estão na fase de con-
cessão de lavra, que não pode 
prosseguir se os terrenos não 
forem excluídos do parque.
Ferro e manganês – De acor-
do com a gerente do IEF, as 
empresas manifestaram inte-
resse em explorar, no local, 
ferro, manganês, topázio, ar-
gila e dolomito. 

Sete anos após conseguirem 
a criação do Parque Esta dual 
Serra do Ouro Branco, por 
meio de um processo que 
incluiu um abaixo-assinado 
com 5 mil assinaturas, os 
moradores do município de 
Ouro Branco se mobilizaram 
para cobrar a rejeição de 
projetos de lei que podem re-
duzir o parque ou alterar sua 
destinação.

Cerca de 700 morado-
res participaram da audiên-
cia pública conjunta de três 
comissões da ALMG. Os de-
putados Fred Costa (PEN), 
presidente da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização, e Cristiano Silveira 
(PT), que preside a Comissão 
de Direitos Humanos, soli-
citaram a reunião, que tam-
bém incluiu a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

O principal alvo das críti-
cas do público presente foi o 
Projeto de Lei (PL) 3.043/15, 
do ex-deputado João Alberto 
(PMDB), que promove a de-
safetação (ou seja, exclui do 
parque) de uma área de 856 
hectares. O autor argumenta 
que essa área já foi alterada 
pela atividade humana.

A suspeita dos moradores 
é de que a intenção do projeto 
seja destinar a área a ser excluí-
da à mineração. É o que teme a 
gerente do parque e servidora 
do Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF), Letícia Dornelas Mo-



6 de junho de 2016 segunda-feira – Assembleia Informa • 3

ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (6/6)

11 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – visita ao Hospital 

do Barreiro, para conhecer o seu funcionamento. Requerimento: depu-
tado Fred Costa 

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Estado de Israel. Requeri-

mento: deputado João Leite
• Segunda Musical (Teatro) – Apresentação dos músicos Joice Coutinho 

(viola) e dos pianistas Samuel Barbosa e César Augusto (piano)

Terça-feira (7/6)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, a padronização das normas de segurança exigidas para a 
realização de eventos no Estado. Requerimento: deputado Felipe Attiê

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

de convidados, a priorização de atendimento no Hospital do Barreiro. 
Requerimento: deputado Fred Costa

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-
mara Municipal de João Monlevade

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

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

a situação do setor metalúrgico em Minas. Requerimento: deputado Ce-
linho do Sinttrocel

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, a produção e a distribuição de placas de veículos, bem como os preços 
e a legislação vigente. Requerimento: deputados Tony Carlos e Paulo Lamac

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)

17 horas
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – debater, com a pre-

sença de convidados, as medidas necessárias para a melhoria do poli-
ciamento na região da universidade Fumec, na Capital. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

Quarta-feira (8/6)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Plenário)
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, reivindicações dos servidores do setor do meio ambiente. 
Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada Marília Campos

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Fundação Ezequiel Dias 
(Funded), para analisar a produção de medicamento e de vacinas, bem 
como a incineração de medicamentos vencidos. Requerimento: deputa-
do Carlos Pimenta

PARLAMENTO JOVEM

Plenárias municipais do Parlamento 
Jovem de Minas se iniciam amanhã

Guilherme Bergamini

Na etapa municipal, os estudantes vão priorizar as propostas que serão analisadas na plenária regional

Nos encontros, os estu-
dantes vão debater e votar as 
propostas que serão prioriza-
das e encaminhadas para a 
coordenação estadual. 

As sugestões devem ser 
enviadas até 18 de julho para 
a coordenação estadual, que 
vai consolidar e propor um 
documento a ser discutido 
nos grupos de trabalho e na 
plenária estadual.

do, eles também fizeram um 
diagnóstico das suas localida-
des, redigiram as propostas e 
mantiveram contato com co-
ordenadores do projeto.
Etapa regional – As propostas 
aprovadas em cada plenária 
municipal serão analisadas 
pelas coordenações dos polos 
e sintetizadas em um docu-
mento único, que será votado 
nas plenárias regionais. 

sentantes para participar da 
plenária estadual, em agosto, 
na Capital.

Desde fevereiro, os es-
tudantes vêm se preparando 
para as plenárias municipais e 
para apresentar as sugestões 
de cada cidade. Foram realiza-
das oficinas de trabalho, cur-
sos de educação a distância, 
pesquisas e estudos de for-
mação política. Nesse perío-

Começam amanhã (7) as ple-
nárias municipais do Parla-
mento Jovem de Minas 2016, 
projeto de formação políti-
ca de estudantes do ensino 
médio e superior realizado 
pela Assembleia e pela PUC 
 Minas, em parceria com câ-
maras municipais.

Até 24 de junho, os 43 
municípios participantes da 
edição deste ano deverão 
fazer suas reuniões para de-
finirem as propostas que en-
caminharão para a coordena-
ção de cada um dos 12 polos 
regionais, que construirão 
um documento comum da 
região. O tema deste ano é 
“Mobilidade Urbana”. 

Os municípios de Car-
valhópolis (Sul de Minas) e 
Matias Barbosa (Zona da Ma-
ta) serão os primeiros a rea-
lizar suas plenárias, amanhã. 
Ouro Preto (Região Central 
do Estado) e Paula Cândido 
(Zona da Mata) encerram as 
atividades no último dia de 
prazo (24 de agosto). Nessas 
reuniões, os estudantes tam-
bém vão escolher dois repre-
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantor Bebeto Alves
 0h30 Comissão de Assuntos Municipais (29/3) – Obras na BR-040
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influência e 

riscos , com Daniel Reis
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 1: 

Descubra o que é o Orçamento Público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito eleitoral, a democracia e o combate à 

corrupção 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Meio Ambiente (26/4) – Instituição de APPs 

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

 13h Geração – Aline Calixto e Thiago Delegado

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o Orçamento Público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Desenvolvimento Econômico (17/5) – Em 

debate, o papel das startups em MG
 17h20 Minas é Muitas – Brumadinho
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Pianista Rafael Ruiz
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem ao Estado de Israel 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Transporte público na RMBH

• programação sujeita a alterações
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• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) – debater, com a pre-
sença de convidados, a reforma administrativa proposta pelo Executivo

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo  Horizonte

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – debater, com a presença 

de convidados, os critérios de distribuição de recursos para o progra-
ma de eficiência energética da Cemig. Requerimento: deputado Doutor 
Jean Freire

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – Apresentação do plano de 

ação de universalização do abastecimento público de água para o muni-
cípio de Esmeraldas. Requerimento: deputado Cássio Soares e deputada 
Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a reali-
zação do fórum técnico Plano Estadual de Cultura

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto da Criança, de Belo  Horizonte
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, propostas de emenda à Constituição em tramitação no Senado 
que instituem a desvinculação de receitas dos estados e dos municípios. 
Requerimento: deputado Arlen Santiago

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III)

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

15h30
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, a aquisição de carteiras escolares no Estado. Requerimento: 
deputado Paulo Lamac

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, o envelhecimento da população. Requerimento: 
deputado Antônio Carlos Arantes

Quinta-feira (9/6)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Educacional Rogêdo, de 
Belo Horizonte

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (ALMG)
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convi-

dados, o funcionamento da Redes de Urgência e Emergência do Estado. 
Requerimento: deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Glaycon Fran-
co e Doutor Jean Freire

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

Sexta-feira (10/6)
8 horas

• Encontro regional da Câmara dos Deputados para discussão do projeto 
de Código de Processo Penal (Auditório) – cessão de espaço

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Plenário)

10 horas
• Comissão de Trabalho (Conselheiro Lafaiete) – debater, com a presença 

de convidados, a situação das intervenções realizadas na BR-040 pelo 
consórcio Via 040. Requerimento: deputado Glaycon Franco

12 horas
• Zás (Teatro) – show A arte musical de quem não vê para quem vê, da 

banda Forró Bão Dimais, de Karen Duarte
14 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Porteirinha) – debater, com a presença de 
convidados, as violações de direitos humanos, em virtude da violência no 
município. Requerimento: deputados Cristiano Silveira e Paulo Guedes

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 30 anos da Fundação de Am-

paro à Pesquisa do Estado (Fapemig). Requerimento: deputado Paulo Lamac

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


