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Especialista aponta relevância da 
cultura para o desenvolvimento do País

Clarissa Barçante

A etapa final, que prossegue até sexta-feira (10), marca o fim do debate sobre o Plano Estadual de Cultura

Governo elabora nova lei de incentivo
tes da abertura do fórum, o 
deputado Bosco e o diretor-
-presidente do Instituto Cul-
tural Filarmônica, Diomar Sil-
veira, conduziram convidados 
e autoridades a uma visita à 
mostra da Orquestra Filarmô-
nica de Minas Gerais, intitula-
da “Música sem Mistério”, na 
Galeria de Arte da ALMG.
Programação – A etapa final 
do fórum prossegue hoje, 
com a discussão de temas re-
lacionados ao plano esta dual 
em grupos de trabalho, e 
amanhã (10), quando as pro-
postas priorizadas durante 
quatro meses, em 12 encon-
tros regionais, serão votadas 
e aprovadas, na plenária final 
do evento. Leia mais sobre o 
fórum nas páginas 2 e 3

ges (PSB) ressaltou que a de-
mocratização e a participação 
popular na construção do 
plano estão em pleno acordo 
com preceitos constitucionais. 
Já a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) defendeu que o gover-
no tenha um olhar diferen-
ciado para o plano. “É pela 
cultura que podemos mudar a 
sociedade”, anunciou. 

O deputado Paulo Gue-
des (PT), por sua vez, agrade-
ceu o governo do Estado pela 
liberação de recursos para a 
restauração da Igreja do Ro-
sário, em Januária, enquanto 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) afirmou que o fórum 
demonstra a importância que 
o Estado dá à área.
Orquestra Filarmônica – An-

Participação popular – Para 
o deputado Bosco (PTdoB), o 
momento é histórico para a 
cultura em Minas Gerais, uma 
vez que, no seu entender, o pla-
no estadual constitui-se como 
uma política de Estado, tendo 
em vista que contém as metas 
e ações do Executivo para o se-
tor nos próximos 10 anos. 

O deputado leu mensa-
gem enviada pelo presidente 
da ALMG, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), por meio 
da qual ele enalteceu a parti-
cipação popular no processo 
de construção do plano. “As 
propostas encaminhadas re-
presentam toda a diversidade 
cultural de Minas”, destacou 
Adalclever.

O deputado Wander Bor- 

O secretário de Estado de Cul-
tura, Angelo Oswaldo, desta-
cou a importância do Plano 
Estadual de Cultura como um 
instrumento que vai delimitar 
as ações em Minas. “Sem pla-
nejamento nós não nos orga-
nizaremos e não poderemos 
nos valer das contribuições da 
sociedade e do poder públi-
co”, explicou.

O secretário informou que 
será encaminhado à  ALMG o 
projeto de uma nova lei de in-
centivo à cultura, com o obje-
tivo de descentralizar o finan-
ciamento do setor. Ele lembrou 
que, no período de vigência da 
norma em vigor, 80% dos recur-
sos destinados ao setor ficaram 
concentrados na Região Metro-
politana de Belo Horizonte.

região na definição de políti-
cas públicas para o setor. “A 
grande delicadeza da cons-
trução de um plano é garantir 
o máximo de direitos, sem 
sufocar a grande potência da 
diversidade”, destacou.

cional, a cultura ainda é um 
campo de definição comple-
xo e, para muitos, uma área 
alheia à gestão pública. 

Ela também enfatizou a 
necessidade de valorização 
das especificidades de cada 

pode ser considerada desen-
volvida”, concluiu.
Políticas públicas – Lia Cala-
bre, doutora em História pela 
Universidade Federal Flumi-
nense, ressaltou que, apesar 
de ser uma garantia constitu-

O novo modelo de desenvol-
vimento de um país deve ir 
além da perspectiva econômi-
ca, contemplando a dimensão 
cultural, cuja riqueza é medida 
pela promoção da diversida-
de. A reflexão foi feita por An-
tônio Albino Canelas Rubim, 
pesquisador do Centro de Es-
tudos Multidisciplinares em 
Cultura da Universidade Fede-
ral da Bahia, durante a etapa 
final do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura, iniciada 
ontem no Plenário.

O pesquisador lembrou 
que o conceito de desenvolvi-
mento está primordialmente 
ligado à economia, o que, na 
sua avaliação, é fundamen-
tal, mas insuficiente. Nesse 
sentido, ele explicou que as 
dimensões social, ambiental, 
política e cultural foram incor-
poradas ao longo do tempo à 
ideia de progresso. “Uma so-
ciedade que não permite que 
o cidadão tenha a evolução 
de suas individualidades não 
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Interação entre o governo e a sociedade 
deve orientar políticas culturais

Raíla Melo 

Palestrantes do fórum sobre o Plano Estadual de Cultura destacaram a importância da gestão compartilhada

Fórum é exemplo de participação popular
lientou que o documento de-
senvolvido no âmbito nacio-
nal prioriza a expressão cultu-
ral. “O Estado não faz cultura, 
ele apenas instrumentaliza. 
Não é o protagonista nesse 
processo”, criticou.

Para Catalão, por traba-
lhar com o simbólico, a área 
parece frágil, mas tem muita 
capacidade de articulação, o 
que ficou demonstrado nas 
manifestações contra a extin-
ção do Ministério da Cultura, 
que marcaram o início do go-
verno de Michel Temer. Ele 
também fez críticas ao presi-
dente interino, endossando a 
ideia de que o cenário político 
atual representa uma ruptura 
com conquistas anteriores.

haver um fundo público, 
ao qual todos os cidadãos 
pudessem reivindicar e ter 
acesso”, defendeu.

Em relação à referida 
norma, a pesquisadora Iva-
na Bentes ponderou que ela 
surgiu da necessidade de 
se tornar mais impessoal o 
processo e diminuir fatores 
como influências políticas na 
obtenção de contratos. Ape-
sar disso, Bentes também de-
fendeu que haja outras for-
mas de acesso aos recursos.
Mobilização – TT Catalão, 
 poeta, jornalista e um dos 
criadores do Programa Cultu-
ra Viva, enfatizou a relevância 
da discussão sobre o Plano 
Estadual de Cultura. Ele sa-

em relação à área. Outro as-
pecto, ressaltou, é a falta de 
recursos, o que faz com que, 
muitas vezes, a cultura seja 
reduzida a um departamento 
ou braço da educação. Se-
gundo o gestor, o segmento 
precisa de mais investimen-
tos para representar a diver-
sidade que abrange.

Outro ponto que pre-
cisa ser superado, ainda de 
acordo com Moreira, é a Lei 
Federal 8.666, de 1993, que 
institui regras para licitações 
e contratos da administra-
ção pública. Na sua opinião, 
a norma não representa a 
área cultural. “Seus editais 
atendem apenas os setores 
mais mobilizados. Deveria 

Também para o gestor cul-
tural e consultor do Instituto 
de Estudos, Formação e As-
sessoria em Políticas Sociais 
de São Paulo, Altair Moreira, 
os governos não devem im-
plementar uma política pú-
blica sem a participação da 
sociedade. Em sua opinião, 
o fórum técnico é, nesse 
sentido, não só uma iniciati-
va importante para o Estado, 
mas também uma referência 
para o Brasil.

Em seu pronunciamen-
to, Moreira elencou desafios 
para o setor que precisam ser 
vencidos. Um deles diz res-
peito à necessidade de me-
lhor definição dos papéis da 
União, estados e municípios 

de Cultural do Ministério da 
Cultura (MinC) até o início do 
governo interino de Michel 
Temer, afirmou que, de 2003 
em diante, viveu-se no  País 
um importante momento 
cultural, marcado pelo reco-
nhecimento da diversidade. 
Ela criticou o atual presiden-
te e sua tentativa de extin-
guir o MinC. “Nos últimos 
13 anos, a cultura assumiu a 
defesa da diversidade. Agora 
vivemos um processo de re-
trocesso no campo de direi-
tos adquiridos e nas políticas 
públicas”, opinou.

Segundo a pesquisado-
ra, a área cultural, ao longo 
desses anos, tomou para si 
processos de empoderamen-
to, o que gerou reflexos em 
diversos setores, além de ter 
contribuído para a mudança 
de mentalidade da popula-
ção. No entanto, para Ivana, 
tudo isso pode se perder nes-
se novo momento do  País. 
Segundo ela, atualmente, o 
fundamentalismo religioso 
ataca toda a diversidade, o 
que envolve a cultura de ma-
triz africana, quilombola e 
indígena, bem como outras 
manifestações populares.

não devem ser tratados pelo 
poder público apenas como 
beneficiá rios de ações, mas 
como cogestores das iniciati-
vas para o setor. Para Ivana, a 
inteligência coletiva deve ser 
trazida para dentro do Estado.

Bentes, que foi secretá-
ria de Cidadania e Diversida-

Cultura. Os expositores clas-
sificaram como fundamental 
a interação entre Estado e 
sociedade. 

De acordo com a pesqui-
sadora Ivana Bentes, da Escola 
de Comunicação da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), grupos culturais 

A gestão compartilhada deve 
orientar as políticas públicas 
para a área da cultura. A afir-
mação permeou as palestras 
dos participantes do painel 
Garantia de direitos cultu-
rais, que compôs a progra-
mação de abertura do fórum 
técnico Plano Estadual de 
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Concentração de recursos ainda é 
desafio para o financiamento da cultura

Raíla Melo

O painel Sistema Estadual de Cultura integra a etapa final do fórum técnico, iniciada ontem no Plenário

Setor pode impulsionar economia mineira
diretriz de regionalização das 
ações culturais no plano esta-
dual. “Será que o Estado tem 
condições de levar isso adiante 
com estradas tão precárias? 
Como fazer a disseminação 
da cultura em um Estado em 
que 270 municípios recebem 
internet por meio de sinal de 
rádio?”, questionou. Nesse 
sentido, ele mostrou-se cético 
quanto à formulação de planos 
que atendam adequadamente 
à diversidade do segmento. 

política cultural de interesse 
público. No seu entender, a 
sociedade precisa se livrar 
urgentemente do paradigma 
de Estado provedor, substi-
tuindo-o pelo conceito de 
estado articulador. Essa nova 
ótica facilitaria a ação do po-
der público na integração das 
diversas dimensões da cultu-
ra em áreas como a saúde e a 
tecnologia.

Outro aspecto conside-
rado por José Oliveira foi a 

dependência da mineração”, 
afirmou. A mudança passa, 
na sua opinião, pela econo-
mia criativa, associada ao 
turismo cultural e educativo. 
Nessa perspectiva, ele defen-
deu a criação de consórcios 
intermunicipais de cultura.
Articulação – José Oliveira 
Júnior, especialista em gestão 
cultural, procurou analisar o 
projeto do Plano Estadual de 
Cultura, delineando o que ele 
chamou de uma proposta de 

Na avaliação do diretor da 
Agência de Desenvolvimento 
do Polo Audiovisual da Zona 
da Mata, Cesar Piva, o maior 
desafio do plano é se tornar 
uma ferramenta democrática 
de gestão, configurando-se 
como uma política de Estado, 
e não de governo.

Ele também postula que 
a cultura deve ser vista como 
um vetor do desenvolvimen-
to. “Minas tem que sair do sé-
culo XVIII e lutar contra a sua 

mais de mil projetos, com 
um valor total de R$ 55,5 
milhões, a Lei Estadual de 
Incentivo a Cultura distribuiu 
recursos para 6,4 mil proje-
tos, disponibilizando cerca de 
R$ 737 milhões, desde 1998. 

O superientende expli-
cou que o Estado quer alte-
rar o funcionamento desses 
dois mecanismos, por meio 
de projetos que serão en-
viados à ALMG. Uma das di-
retrizes é tornar mais justa 
a divisão dos recursos pelos 
17 territórios de desenvolvi-
mento do Estado. 

financiamento cultural foram 
tratados por Felipe Rodrigues 
Leite, superintendente de 
Fomento e Incentivo à Cul-
tura da Secretaria de Estado 
de Cultura. Conforme ele in-
formou, também em Minas 
o fomento se dá prioritaria-
mente por meio da Lei de 
Incentivo, em primeiro lugar, 
e pelo Fundo Estadual de Cul-
tura (FEC).

Como mostrou Leite, a 
diferença é gritante entre os 
dois mecanismos. Enquanto 
o FEC, desde que foi criado 
em 2006, financiou pouco 

no repasse de recursos e o 
fortalecimento da chamada 
economia da cultura.

Carlos Paiva também te-
ceu considerações sobre o 
Sistema Nacional de Cultura, 
ordenamento que ele acredi-
ta que vai propiciar uma série 
de ganhos para a política do 
setor. Entre os benefícios, ele 
destacou a previsão de um 
calendário estável de ações 
culturais e a mudança para 
um modelo totalmente reem-
bolsável, oposto ao anterior.
Concentração – Em âmbito 
estadual, os mecanismos de 

A necessidade de aperfeiçoa-
mento dos atuais mecanismos 
de financiamento e fomento 
à cultura foi a tônica dos pro-
nunciamentos dos palestran-
tes que compuseram o painel 
Sistema Estadual de Cultura, 
na abertura da etapa final do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, no Plenário.

Para Carlos Paiva, ex-se-
cretário de Fomento e Incen-
tivo à Cultura do Ministério 
da Cultura, o sistema de fi-
nanciamento não responde 
adequadamente à complexi-
dade atual do setor. Segundo 
ele, os atuais mecanismos 
não estimulam o empreen-
dedorismo e não possibilitam 
que haja um acompanha-
mento crítico das políticas 
desenvolvidas, além de não 
permitirem a atuação direta 
do Estado. 

Especificamente em re-
lação aos incentivos fiscais, 
Paiva afirmou que eles aca-
bam ficando muito concen-
trados no Sudeste do Brasil 
e não estimulam o aporte de 
recursos da iniciativa privada. 
Para corrigir essa rota, ele 
apresentou o projeto de cria-
ção do programa Procultura, 
em tramitação no Senado, 
que pretende modernizar a 
distribuição de recursos da 
Lei Rouanet. O projeto tra-
balha com premissas como 
a universalização do acesso 
à cultura, a descentralização 
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Rede de esgoto de Esmeraldas atenderá 
70% da população até março de 2017

Servidores do setor ambiental solicitam 
revisão no plano de carreira da categoria

Servidores apresentaram suas reivindicações durante a audiência

Reunião abordou o plano de ações da Copasa para o município

Guilherme Bergamini

Guilherme Dardanhan 

Lei de Responsabilidade Fiscal 
com gastos de pessoal. 
Apoio – Os parlamentares 
presentes foram solidários às 
reivindicações apresentadas. 
“Precisamos ter uma estrutura 
adequada e servidores valori-
zados para evitar a evasão dos 
trabalhadores”, afirmou a de-
putada Marília Campos (PT).

Os deputados Cássio So-
ares (PSD) e Celinho do Sint-
trocel (PCdoB) ressaltaram 
que, sem condições mínimas 
de trabalho, é impossível dis-
cutir outras questões. 

As recentes mudanças na 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e o parcelamento 
dos salários de servidores fo-
ram lembrados pelos deputa-
dos Carlos Pimenta (PDT), Arlen 
Santiago (PTB) e Dilzon Melo 
(PTB), que cobraram maior sen-
sibilidade do governo frente às 
demandas da categoria.

das à medida em que os ser-
vidores avançam na carreira e 
seus salários aumentam. 

Os servidores também 
demandaram melhores con-
dições de trabalho e que a 
primeira progressão aconteça 
com cinco anos, e não em oito, 
como acontece atualmente.
LRF – A subsecretária de Ges-
tão de Pessoas da Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag), Warlene 
Salum, reconheceu que o Es-
tado ainda tem dívidas com 
os trabalhadores e que há 
distorções entre as carreiras. 
Ela assegurou que o com-
promisso de eliminar o fator 
redutor sobre gratificações 
será mantido e que a revisão 
da progressão de carreira já 
foi aprovada, mas ainda não 
implementada. Isso porque 
o governo já ultrapassou o li-
mite prudencial imposto pela 

Conforme informou o 
presidente da Associação Sin-
dical dos Servidores do Esta-
do do Meio Ambiente, Adria-
no Tostes de Macedo, em 
2015 o governador assinou 
um acordo no qual diminuía 
o fator redutor sobre gratifi-
cações em 50% e prometia 
extinguir o resto até o fim do 
mandato. O fator faz com que 
as gratificações sejam reduzi-

A revisão do plano de carreira 
e o fim do fator redutor sobre 
as gratificações, que faz com 
que os trabalhadores mais an-
tigos tenham esse benefício 
diminuído, foram algumas das 
reivindicações apresentadas 
ontem por servidores do se-
tor ambiental à Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. A catego-
ria está em greve há 23 dias.

que se leve água e tratamen-
to de esgoto, além de melho-
rias de infraestrutura.

O deputado Cássio So-
ares (PSD) salientou que a 
Copasa sempre ouve os par-
lamentares quando eles apre-
sentam a necessidade de in-
vestimentos em Esmeraldas. 
Já o deputado Dilzon Melo 
(PTB) manifestou seu apoio às 
reivindicações apresentadas.

básico, infraestrutura e forne-
cimento de água na cidade. Ele 
pediu que se acelere a amplia-
ção do abastecimento de água, 
bem como a construção das li-
gações das redes de esgoto.

Segundo a deputada Ma-
rília Campos, a audiência foi 
importante para tornar públi-
ca a realidade do município. 
Ela frisou que uma cidade 
não pode se desenvolver sem 

25 mil ligações de água e 7 mil 
de esgoto. O atendimento de 
água é de 85% da população 
e, de esgoto, de apenas 15%”, 
explicou. Um dos objetivos da 
concessionária é fazer com 
que a rede de esgoto atenda 
70% dos moradores até março 
de 2017.
Monitoramento – Rômulo ex-
plicou que a cidade foi dividi-
da em unidades autônomas, 
que serão monitoradas pela 
Copasa com regularidade, pa-
ra um diagnóstico preciso so-
bre a distribuição de água nos 
reservatórios e nos poços. 

Ele disse, ainda, que, até 
2018, serão feitas mil liga-
ções de rede de esgoto. “Li-
beramos mais de R$ 1,3 mi-
lhão este ano para melhorias 
na cidade”, anunciou.
Déficit – O prefeito de Esme-
raldas, Glacialdo de Souza Fer-
reira, afirmou que há um “dé-
ficit histórico” de saneamento 

A ampliação da cobertura da 
rede de esgoto, o fim da ne-
cessidade de atendimento aos 
bairros por caminhões-pipa e 
a criação de 25 novas zonas 
de abastecimento de água. 
Essas foram algumas das me-
didas anunciadas ontem para 
a cidade de Esmeraldas, na 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte, pelo diretor de 
Operação Metropolitana da 
Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa), Rô-
mulo Thomaz Perilli, em audi-
ência pública da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

De acordo com o diretor, 
o plano de ação,  já em execu-
ção, foi baseado em deman-
das apresentadas em reuniões 
promovidas pela ALMG, por 
iniciativa da deputada Marília 
Campos (PT). “Vamos mudar a 
realidade de Esmeraldas”, pro-
meteu. “Fechamos 2015 com 
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Proposta de extinção da Secretaria de  
Desenvolvimento Econômico é criticada

PL declara Imprensa Oficial como patrimônio
do termo “patrimônio histó-
rico, cultural e imaterial” por 
“patrimônio cultural”. O no-
vo texto também inclui uma 
descrição mais detalhada dos 
objetivos da proposta, como a 
preservação das práticas e dos 
ofícios relacionados à Impren-
sa Oficial de Minas Gerais.

antes, ficavam restritos aos 
gabinetes. No ano seguinte, 
teve início a publicação regu-
lar do Diário Oficial do Esta-
do, o Minas Gerais, e outros 
impressos.

O substitutivo, apresenta-
do pela deputada Ione Pinhei-
ro (DEM), sugere a mudança 

to declara a autarquia como 
patrimônio histórico, cultural 
e imaterial do Estado. 

O autor da proposição, 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), ressaltou que a Im-
prensa Oficial foi criada em 
1891, para ser porta-voz dos 
atos governamentais, que, 

Com a presença de diversos 
servidores da Imprensa Ofi-
cial de Minas Gerais na galeria 
do Plenarinho II, a Comissão 
de Cultura aprovou, na última 
terça-feira (7), parecer de 1º 
turno favorável ao Projeto de 
Lei (PL) 1.124/15, na forma 
do substitutivo n° 1. O proje-

Ricardo Barbosa 

Reforma administrativa foi tema de audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico

mos, sim, de conter os gastos 
públicos e promover refor-
mas, mas temos que ser cri-
teriosos”, frisou.
Reestruturação – O presiden-
te da Codemig, Marco Antô-
nio Castelo Branco, explicou 
que a organização do Estado 
se dá sempre em função da 
estratégia e muda conforme a 
conjuntura. “Desenvolvimen-
to econômico é conteúdo de 
governo e de maneira nenhu-
ma será abandonado em fun-
ção das mudanças”, garantiu.

Caio Cordeiro de Barros, 
subsecretário da Assessoria 
Técnico-Legislativa da Casa 
Civil, também repudiou as 
críticas de que o projeto foi 
apresentado sem debate e 
frisou que nunca foi cogitada 
a extinção de carreiras.

sendo investigadas e facilitar 
futuras “maracutaias”. “Não 
vamos aceitar o desmonte 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico em uma 
reforma pífia”, disse. 

Gustavo Corrêa, por sua 
vez, afirmou que a extinção 
da secretaria seria um retro-
cesso e que a sua manuten-
ção é uma questão de honra 
para a oposição.
Diálogo – Já o deputado Ar-
naldo Silva (PR), da base do 
governador, considerou que 
tem faltado diálogo entre a 
Assembleia e o Executivo. Ele 
defendeu um debate técnico, 
em prol de uma secretaria 
forte e de um Estado enxuto. 

O deputado Fred Costa 
(PEN) também defendeu a 
manutenção da Sede. “Te-

mente com os deputados Fe-
lipe Attiê (PTB) e Fábio Avelar 
Oliveira (PTdoB), criticou não 
só à reforma administrativa 
proposta, mas também o go-
verno de Fernando Pimentel. 
Segundo Arantes, o atual go-
verno teria adotado um mo-
delo de administração falido, 
com uma máquina inchada, 
em vez de cortar despesas.

“A porta para o desenvol-
vimento passa pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, não vamos admitir que 
seja extinta”, protestou o de-
putado Dalmo Ribeiro (PSDB). 

O deputado Felipe Attiê, 
entre outras críticas ao go-
verno do Estado, afirmou que 
a reforma administrativa tem 
o objetivo de dar foro privi-
legiado a pessoas que estão 

A manutenção da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede) na 
estrutura orgânica do Execu-
tivo e a retirada do pedido 
de urgência na tramitação do 
projeto de lei que propõe a 
sua extinção, o PL 3.503/16, 
foram os principais pontos 
defendidos ontem pela maio-
ria dos participantes de au-
diência pública da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico. De autoria do gover-
nador, o projeto é uma das 
proposições que compõem a 
reforma administrativa suge-
rida pelo Executivo.

Servidores da Sede lota-
ram o Teatro da ALMG e pro-
testaram durante toda a reu-
nião, com faixas, gritos e api-
tos. Mas, apesar da pressão, 
o líder do Governo, deputado 
Durval Ângelo (PT), reafirmou 
a decisão do Executivo de 
manter o pedido de urgência 
na análise da proposição. Os 
deputados de oposição, por 
sua vez, mantiveram-se fir-
mes no propósito de obstruir 
a votação dos projetos da re-
forma administrativa, confor-
me declarou o líder do bloco 
Verdade e Coerência, deputa-
do Gustavo Corrêa (DEM).

Durval Ângelo assegurou 
aos servidores efetivos a ma-
nutenção de todos os seus 
empregos e direitos, assim co-
mo salientou que o pedido de 
regime de urgência é “legítimo 
e democrático”, pois garante 
45 dias para discussão com o 
Legislativo e a sociedade. 
Críticas – O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), junta-
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Maus-tratos a animais é tema de proposição
acrescenta que serão levadas 
em consideração ações ou 
omissões assim atestadas por 
médico veterinário.

A emenda prevê que des-
pesas com assistência veteriná-
ria e demais gastos decorren-
tes dos maus-tratos serão de 
responsabilidade do infrator.

de estabelecer punições para 
essa prática. O substitutivo al-
tera, principalmente, o rol de 
atos considerados inaceitáveis. 
Ele retira da lista a sujeição do 
animal à prestação comercial 
de serviço de guarda, segu-
rança ou vigilância patrimonial 
privada, mas, por outro lado, 

téria na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), com a 
emenda nº 1 que apresentou. 

De autoria dos deputados 
Fred Costa (PEN) e Noraldino 
Júnior (PSC), a matéria define 
os atos que podem ser con-
siderados maus-tratos, além 

A Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária apro-
vou ontem parecer de 1º turno 
favorável ao Projeto de Lei (PL) 
2.856/15, que dispõe sobre 
penalidades por maus-tratos 
aos animais. O relator, deputa-
do Vanderlei Miranda (PMDB), 
opinou favoravelmente à ma-

COMISSÕES

Prefeituras pedem revisão dos critérios 
para projetos de eficiência energética

Pollyanna Maliniak 

Prefeitos solicitaram que municípios mais carentes tenham preferência na liberação de recursos

Justiça – O deputado Doutor 
Jean Freire (PT), que pediu a 
audiência, defendeu que a 
Cemig instale um projeto pi-
loto em um município de bai-
xo IDH, para implantação de 
uma microusina fotovoltaica 
que atenda à demanda de 
iluminação pública.

O parlamentar também 
sugeriu que prefeituras e ór-
gãos públicos tenham parce-
rias com empresas especia-
lizadas no segmento e que a 
Aneel promova estudos para 
aumentar os recursos desti-
nados a projetos de eficiência. 
“Os recursos devem ser distri-
buídos com equidade, dando 
mais àqueles municípios que 
têm menos”, concluiu, em 
apoio aos prefeitos.

a consulta pública para a se-
leção, com base em critérios 
definidos pela agência, os 
quais devem atender a regras 
contidas na Resolução Nor-
mativa 556, de 2013.

Assim, foi dado às con-
cessionárias um prazo de dois 
anos para se ajustarem aos 
novos procedimentos, tendo 
a consulta sido aberta no ano 
passado, a primeira realizada 
em Minas desde então. “O 
processo é semelhante ao de 
uma licitação pública, exigin-
do vasta documentação”, afir-
mou Raniere. “Agora temos 
uma experiência nova e há a 
necessidade de treinar prefei-
turas e empresas, que ainda 
não estão preparadas para es-
te tipo de chamada”, admitiu. 

sa, ratificou que as adminis-
trações municipais precisam 
desses projetos para barate-
arem o consumo de energia 
no dia a dia, tanto do consu-
midor como de vias e prédios 
públicos. 
Regras – Raniere Coelho, ana-
lista da Cemig, argumentou, 
por sua vez, que as dificul-
dades reclamadas devem-se 
a uma “mudança de cultura” 
provocada por novos critérios 
que passaram a ser adotados 
para a seleção, por força de 
resolução da Aneel.

Segundo ele, até 2013, a 
própria concessionária podia 
selecionar os projetos a se-
rem contemplados pelo pro-
grama, mas, a partir daquele 
ano, foi instituída pela Aneel 

Consulta pública aberta pela 
Cemig em 2015 disponibilizou 
R$ 10 milhões para projetos 
de eficiência energética em 
Minas, dos quais foram usa-
dos somente R$ 130 mil, já 
que apenas um dos projetos 
foi aprovado. Para represen-
tantes de prefeituras, pes-
quisadores e engenheiros, a 
informação, confirmada pela 
empresa, provaria que os cri-
térios exigidos pela concessio-
nária para a seleção de proje-
tos estariam dificultando a 
participação de instituições 
públicas. O assunto foi discu-
tido ontem, na Comissão de 
Minas e Energia, mesmo dia 
em que foi publicado o edital 
de uma nova consulta públi-
ca, segundo anúncio feito por 
representantes da empresa 
que participaram do debate. 
O edital disponibiliza R$ 20 
milhões para projetos de efi-
ciência, mas outros convida-
dos manifestaram o temor de 
que a pouca adesão se repita.

“Não temos condições 
de fazer esses projetos, pre-
cisamos de apoio”, afirmou 
o presidente da Associação 
dos Municípios do Médio 
Jequitinhonha (Amej) e pre-
feito de Jenipapo, Marlio Ge-
raldo Costa. Ele cobrou que 
os recursos destinados ao 
programa de eficiência ener-
gética gerido pela Cemig se-
jam atrelados a projetos que 
beneficiem as regiões mais 
carentes de Minas.

O prefeito de Capelinha 
e presidente do Consórcio In-
termunicipal Multifinalitário, 
José Antônio Alves de Sou-
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Deputados querem engajamento da 
ALMG contra desvinculação de receitas

Comissão aprova visita a delegacia
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT). A Comissão de Desen-
volvimento Econômico apro-
vou, por sua vez, pedido do 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT) para que seja discutida 
a situação das unidades do 
Senai no Norte e no Nordeste 
do Estado. 

Educação, a pedido do deputa-
do Carlos Pimenta (PDT), será 
tema de audiência a greve de 
servidores da Unimontes. 

Os direitos assegurados 
aos servidores da segurança 
pública vão pautar reunião da 
Comissão de Administração 
Pública, a requerimento do 

(PEN) e Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), foi aprovado na reu-
nião de ontem.

Na Comissão de Saúde, os 
deputados avalizaram solicita-
ção do deputado Arlen Santia-
go (PTB) para que seja debati-
da a situação das maternida-
des no Estado. Na Comissão de 

A Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais pretende 
visitar a Delegacia Especializada 
em Investigação de Crimes Con-
tra a Fauna, em Belo Horizonte, 
para acompanhar o trabalho da 
unidade. Requerimento nesse 
sentido, dos deputados Noral-
dino Júnior (PSC), Fred Costa 

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) defendeu que as 
entidades e órgãos oficiais 
unam forças aos movimentos 
dos trabalhadores da saúde 
em defesa do SUS. O deputa-
do Geraldo Pimenta (PCdoB) 
defendeu a necessidade de 
outras fontes orçamentárias 
para o setor, como a taxação 
de grandes fortunas.
Desequilíbrio – Os partici-
pantes chamaram atenção 
para o fato de, apesar de pos-
suir a terceira maior capaci-
dade instalada de prestação 
de serviços de saúde, Minas 
ser apenas o 14° no ranking 
dos estados, em termos de 
recursos transferidos pela 
União, per capita. O deputa-
do Carlos Pimenta (PDT) de-
fendeu uma mobilização para 
corrigir essa injustiça.

falta de uma regulamentação 
que obrigue a União a aplicar 
um percentual mínimo de 
sua receita no setor.

Para Estados e municípios, 
no entanto, esse percentual já 
existe. De acordo com Antô-
nio Jorge, entre 2013 e 2015, 
estados e municípios assumi-
ram uma despesa, respecti-
vamente, de R$ 6,3 bilhões e 
de R$ 24,6 bilhões acima dos 
mínimos constitucionais a que 
eram obrigados.

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) ressaltou que a 
DRU agravará um quadro de 
desmonte da infraestrutura 
de saúde no País. “Foram 24 
mil leitos fechados nos últi-
mos cinco anos. Vamos ver, 
em 2016, o fechamento de 
hospitais que nunca imaginá-
vamos”, declarou. 

Municípios – Os participan-
tes da audiência pública 
avaliaram que os principais 
prejudicados pelo retorno 
da desvinculação serão os 
municípios, ainda que, em 
um primeiro momento, os 
prefeitos possam comemorar 
sua extensão às prefeituras. 
Gilmar de Assis afirmou que 
a perda de repasses federais 
e estaduais irá, com certeza, 
superar qualquer vantagem 
inicial proporcionada aos 
municípios.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) ressaltou que o peso 
dos gastos com a saúde já re-
cai sobre os municípios. “Em 
1993, a União respondia por 
72% dos gastos públicos com 
saúde. Hoje, esse percentual 
está em 42%”, afirmou. Esse 
quadro também se deve à 

A Comissão de Saúde quer o 
engajamento do Parlamento 
mineiro contra a aprovação, 
no Congresso Nacional, das 
duas propostas de emenda 
à Constituição (PECs) que 
ampliam a desvinculação de 
receitas e ameaçam reduzir 
ainda mais os recursos desti-
nados ao setor.

Em audiência pública rea-
lizada ontem para discutir a 
questão, a comissão formu-
lou requerimento para que a 
Assembleia endosse moção 
elaborada e assinada por 20 
entidades e instituições vin-
culadas à saúde. 

A Desvinculação de Re-
ceitas da União (DRU) é um 
mecanismo que permite ao 
governo federal usar livre-
mente um percentual de to-
dos os tributos vinculados 
por lei a fundos ou despesas, 
para que o dinheiro possa 
ser aplicado em outras áreas 
consideradas prioritárias.

De acordo com o pro-
motor Gilmar de Assis, coor-
denador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça de Defesa da Saú-
de, estima-se que a desvincu-
lação já retirou R$ 702 bilhões 
das áreas de assistência so-
cial, saúde e previdência, en-
tre 2003 e 2014. A legislação 
que permitia a desvinculação 
encerrou seus efeitos no final 
de 2015. As duas PECs fede-
rais (PEC 4/15, que tramita na 
Câmara dos Deputados, e PEC 
143/15, em tramitação no Se-
nado) a recriam e permitem 
que também estados e muni-
cípios a utilizem.

Willian Dias

Comissão de Saúde sugeriu que a Assembleia endosse manifesto assinado por entidades e instituições do setor
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Governo garante lisura de pregão  
para aquisição de carteiras escolares

Cadastro de agricultores passa na CCJ

Comissão de Educação abordou licitação para compra de carteiras escolares

A CCJ concluiu pela legalidade de diversos projetos na reunião de ontem

Sarah Torres

Guilherme Bergamini

de empregados nos conselhos 
de administração de empre-
sas públicas ou daquelas em 
que o Estado detenha maioria 
do capital social, e 3.320/16, 
do deputado Léo Portela 
(PRB), o qual obriga açougues 
e supermercado a fornece-
rem informações sobre seus 
fornecedores de carnes.  

estabelece medidas para o de-
senvolvimento de um sistema 
com dados escolares dos alu-
nos da rede pública, também 
passaram pelo crivo da CCJ.

A Comissão concluiu pe-
la constitucionalidade, ainda, 
dos PLs 1.470/15, do deputa-
do Rogério Correia (PT), que 
dispõe sobre a participação 

drigues (PDT), que cria um 
cadastro de armas de fo-
go apreendidas no Estado; 
791/15, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), o qual prevê a 
doação de brinquedos e ma-
teriais de uso infantojuvenil 
também apreendidos em 
Minas; e 1.356/15, do depu-
tado Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), que pretende obrigar 
universidades e faculdades a 
devolverem o valor pago pela 
matrícula aos alunos que de-
sistam do curso. 

O PL 2.728/15, do depu-
tado Antônio Jorge (PPS), que 
determina critérios para que 
entidades sem fins lucrativos 
possam ser consideradas Or-
ganizações Sociais de Saúde; 
207/15, do deputado Fred 
Costa (PEN), o qual permite o 
acompanhamento de meno-
res de idade em hospitais; e 
2.225/15, de autoria do depu-
tado Cristiano Silveira (PT), que 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) concluiu ontem 
pela juridicidade do Projeto 
de Lei (PL) 1.314/15, que de-
termina a criação do Cadas-
tro Estadual de Agricultores 
Familiares e Organizações 
Familiares no Estado. O rela-
tor da matéria foi o deputado 
Leonídio Bouças (PMDB).

Segundo o autor da pro-
posição, deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB), o cadastro 
é necessário para propiciar 
o acesso público à produção 
oriunda da agricultura familiar.

Outro projeto avalizado 
pela CCJ ligado ao tema foi o 
PL 3.419/16, do deputado Ro-
gério Correia (PT), o qual ins-
titui a Política Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentá-
vel da Agricultura Familiar. 

Também receberam pa-
receres pela sua legalidade 
os PLs 715/15, de autoria 
do deputado Sargento Ro-

estavam aptas e certificadas 
não tinham como atender à de-
manda do Estado. “Sem a ofer-
ta de linhas de financiamento, 
continuaremos sem condições 
de vender”, ressaltou.

O deputado Fabiano To-
lentino reforçou que a aquisi-
ção das carteiras por meio do 
Caixa Escolar seria uma for-
ma de fomentar a economia 
regional. O deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) apoiou 
o colega. “Empresários estão 
descontentes com essa lici-
tação. A indústria moveleira 
está decadente, a carga tribu-
tária é enorme”, frisou.

O secretário Antônio Car-
los Pereira defendeu que o 
momento é de atender me-
lhor os alunos, não se preo-
cupar com a crise da indús-
tria moveleira. O deputado 
Paulo Lamac (Rede), que soli-
citou a reunião, ressaltou que 
o mínimo que o Estado pode 
oferecer a seus estudantes é 
um mobiliário adequado. 

O Caixa Escolar é uma 
instituição jurídica, sem fins 
lucrativos, que tem como 
função básica administrar os 
recursos financeiros da esco-
la pública. 

Pereira explicou que o 
objetivo do pregão é o de 
fazer um planejamento a 
médio e longo prazo para a 
solução do problema, tendo 
em vista que a atual deman-
da é de 1,2 milhão de cartei-
ras escolares. “A situação é 
crítica. Temos de substituir 
todas, de uma vez”, ponde-
rou. Segundo ele, as cartei-
ras que estão em processo 
de aquisição foram classifi-
cadas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) como 
as melhores.

Roberto Chaves Noguei-
ra, diretor do Sindicato da In-
dústria Moveleira  (Sindimov), 
esclareceu que as empresas 
mineiras não participaram do 
pregão porque as poucas que 

tado Fabiano Tolentino (PPS) 
sobre o processo, uma vez 
que empresas mineiras não 
foram contempladas nas 34 
licitações realizadas dentro 
do pregão. O deputado de-
fendeu que o processo seja 
suspenso e que as carteiras 
sejam adquiridas usando re-
cursos do Caixa Escolar, junto 
a empresas do Estado. 

O secretário-adjunto de Es-
tado de Educação, Antônio 
Carlos Pereira, foi enfático ao 
afirmar a inexistência de irre-
gularidades no último pregão 
para aquisição de carteiras 
escolares em Minas Gerais. 
Durante reunião da Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia realizada ontem, ele 
foi questionado pelo depu-
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Comissão avaliza projetos sobre militares
ção e a punição do assédio 
moral cometido contra mili-
tar na administração pública 
estadual. Segundo Sargento 
Rodrigues, situações dessa 
natureza acontecem coti-
dianamente nos quartéis e 
passam despercebidas na 
sociedade. 

ficou Cabo Júlio. A proposição 
foi relatada pelo deputado 
João Magalhães (PMDB).

Já o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 25/15, do 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que teve como 
relator o deputado Cabo Jú-
lio, dispõe sobre a preven-

de dispositivos da Resolução 
Conjunta 4.278, de 2013, que 
detalha minúcias do proce-
dimento administrativo para 
concessão de dispensa e li-
cença-saúde aos integrantes 
das duas corporações. 

“Sustamos o que conside-
ramos absurdo e ilegal”, justi-

Duas proposições que tra-
tam de matérias relativas à 
Polícia Militar e ao Corpo de 
Bombeiros receberam on-
tem pareceres favoráveis da 
Comissão de Administração 
Pública. O Projeto de Resolu-
ção 5/15, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), susta os efeitos 

COMISSÕES

Instituições de ensino superior da 
Capital se unem para cobrar segurança

Willian Dias

Segundo participantes da audiência, a criminalidade na região ameaça alunos, profissionais e moradores 

enfrentamento ao crime. 
A atuação em rede foi 

justamente a principal solu-
ção prometida pelos repre-
sentantes da PM. O major Lu-
cas Pinheiro, subcomandante 
do 22º Batalhão de Polícia Mi-
litar, que atua na Região Cen-
tro-Sul, disse que um projeto 
de ação conjunta já foi im-
plantado no bairro Cruzeiro, 
onde está a Fumec. Segundo 
ele, o policiamento ostensivo 
também foi intensificado.

Sobre a atuação dos fla-
nelinhas, o delegado da 3ª 
Delegacia de Polícia Regional 
Sul, Samuel Nery, informou 
que a polícia começou a fazer 
um cadastramento de todos 
os que atuam no entorno da 
Fumec. A iniciativa foi elogia-
da por Sargento Rodrigues.

eles não virão”, afirmou o de-
putado João Leite (PSDB).

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que solicitou a 
reunião, também criticou a 
ausência da prefeitura. “Os 
prefeitos têm que entender 
que também precisam cola-
borar com a segurança pú-
blica”, salientou. Ele ainda 
ressaltou o perigo represen-
tado pelos chamados “flane-
linhas”, guardadores de carro 
que cobram para garantir a 
segurança dos veículos nas 
imediações das faculdades. 
Atuação conjunta – Uma das 
propostas mais defendidas na 
audiência foi a aproximação 
entre as  instituições de en-
sino, estudantes e órgãos pú-
blicos, para a criação de um 
plano comum de prevenção e 

noturnas, por volta de 22h40. 
Essa cobrança foi endossada 
pelos deputados da comis-
são, que aprovaram um re-
querimento para que a PM 
reforce o policiamento em 
todas as faculdades da Capi-
tal. “Sugerimos patrulhas, es-
pecialmente nos horários de 
chegada e saída dos alunos”, 
afirmou o deputado André 
Quintão (PT).

Outra forte cobrança dos 
parlamentares foi dirigida à 
Prefeitura de Belo Horizonte, 
que não enviou representan-
te à audiência. Foi aprovado 
requerimento para que a pre-
feitura tome providências re-
lativas à poda de árvores e à 
iluminação pública nas áreas. 
“A prefeitura não veio e, se 
a gente não gritar mais alto, 

Representantes e alunos de 
diversas instituições de en-
sino superior da Capital se 
queixaram, na última terça-
feira (7), em audiência da Co-
missão de Segurança Pública, 
da ocorrência de arromba-
mentos de carros, assaltos, as-
sédio  sexual e até sequestros- 
-relâmpago, no entorno de fa-
culdades e universidades. 

A reunião ocorreu na 
Universidade Fumec, no 
bairro Cruzeiro, mas contou 
também com a participação 
de representantes da Uni-
versidade Estadual de Minas 
Gerais (Uemg), do Centro 
Federal de Educação Tecno-
lógica (Cefet), do Centro Uni-
versitário de Belo Horizonte 
(UniBH) e do Instituto Izabe-
la Hendrix. Todos relataram 
casos de violência e solicita-
ram, em especial, melhorias 
na iluminação pública, poda 
de árvores e instalação de câ-
meras públicas de vigilância 
no entorno das instituições 
de ensino.

Um dos depoimentos 
mais incisivos foi o do coor-
denador de segurança do Ce-
fet, Luiz Cláudio Biagini, que 
relatou até mesmo um caso 
de sequestro-relâmpago de 
um professor, ocorrido no iní-
cio de 2015. “Não passa uma 
semana sem que aconteça 
um arrombamento ou um as-
salto nas imediações do cen-
tro universitário”, afirmou.

Vários estudantes da 
Fumec reivindicaram um po-
liciamento ostensivo mais 
presente, especialmente no 
horário de saída das aulas 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
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 convida-

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

• Comissões de Administração Pública e de Esporte (Plenarinho II) – deba-
ter, com a presença de convidados, o contrato de parceria público-pri-
vada firmado entre o governo do Estado e a empresa Minas Arena para 
a reforma do Mineirão. Requerimento: deputados Anselmo José Domin-
gos, Iran Barbosa, Rogério Correia e Geraldo Pimenta

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 

comissão
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Fundação João Pinheiro, de Belo 

Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições da comissão 

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

cutir e votar proposições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autorida-
des aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º 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. 
Votação em 1º turno

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

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Discussão em turno único

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequiri. Discussão em 2º turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias 
usadas. Discussão em 2º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Formiga. Discussão em 2º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis 
ao município de Moema. Discussão em 2º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Capelinha. Discussão em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Guimarânia. Discussão em 1º turno

 0h Mesa-Redonda (continuação) – Limites legais das câmaras em 
ano eleitoral 

 1h Panorama – Especial Eleições: desafios da Saúde
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência		

(19/4) – Situação das Apaes do Triângulo 
 5h15 Palestra – Controle parlamentar de finança pública, com Antônio 

Gameiro e Wladimir Dias
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba o 

básico sobre as leis orçamentárias
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder –  Jurista Hélio Bicudo
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Especial Eleições: o tratamento do lixo 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do Triângulo 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias

 13h45 A ssembleia 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: 

Memória e Poder –  Jurista Hélio Bicudo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Especial Eleições: o tratamento do lixo 
 20h Geração – Aline Calixto e Thiago Delegado 
 20h30 Horário Político
 20h45 Comissão de Combate e Prevenção ao Uso do Crack (10/5) – 

Pesquisas sobre os padrões genéticos do alcoolismo
 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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