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Audiência aborda maus-tratos contra presos
ta à Delegacia Especializada 
em Investigação de Crimes 
contra a Fauna, na Capital, 
para acompanhar os traba-
lhos desenvolvidos pelo ór-
gão e discutir denúncias de 
abandono de cavalos por 
toda a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

A última atividade da se-
mana será uma homenagem 
aos 75 anos de fundação do 
Laboratório São Marcos, às 
20 horas, em Reunião Espe-
cial de Plenário. 

e da criminalidade no municí-
pio de Riachinho e na região. 

No mesmo horário, a Co-
missão de Minas e Energia 
vai tratar da invasão do mexi-
lhão-dourado na Bacia do Rio 
São Francisco, o que tem pro-
vocado a obstrução de filtros 
de sistemas industriais e usi-
nas hidrelétricas. A reunião 
será no Auditório.
Animais – Ainda pela ma-
nhã, às 11 horas, a Comissão 
Extraordinária de Proteção 
dos Animais realiza uma visi-

tariam sofrendo represálias 
por parte de agentes da uni-
dade. A reunião será no Au-
ditório.

A Comissão de Cultura 
aborda, às 16 horas, no Ple-
narinho III, a importância do 
jornalismo na Zona da Mata. 

Na quinta-feira (16), às 
9h30, a Comissão de Segu-
rança Pública promove uma 
audiência pública no Norte de 
Minas. Estarão em pauta as 
providências necessárias ao 
enfrentamento da violência 

Na quarta-feira (15), além do 
início do fórum técnico Pla-
no Estadual de Educação, às 
9 horas, no Plenário, estão 
programadas outras duas au-
diências públicas. 

Também às 9 horas, a Co-
missão de Direitos Humanos 
vai debater supostas ações 
violentas e maus-tratos co-
metidos contra detentos da 
Unidade Prisional Nelson 
Hungria, em Contagem, bem 
como o tratamento dado aos 
familiares de presos, que es-

Reta final do fórum sobre o plano de 
educação é o destaque da semana na ALMG

Clarissa Barçante – 22/9/15

Universalização da educação é uma das metas do planejamento estadual para o setor

A última audiência públi-
ca do dia será realizada pela 
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas, 
às 15 horas, no Auditório. O 
foco da reunião será a produ-
ção e a distribuição de placas 
de veículos automotores, bem 
como a legislação vigente so-
bre o tema. 

No Plenarinho IV, às 14h45, 
as Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico e de Agro-
pecuária e Agroindústria se 
reúnem para discutir, em audi-
ência conjunta, as dificuldades 
dos setores de suinocultura e 
avicultura no Estado, principal-
mente em função do aumento 
do preço do milho. 

um fã, que estava hospedado 
no mesmo hotel, na Capital.

Às 13h30, no Teatro, as 
reivindicações dos professores 
da Universidade Estadual de 
Montes Claros  (Unimontes), 
em greve geral desde o início 
de maio, serão tema de reu-
nião da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia. 

A Assembleia promove, de 
quarta (15) a sexta-feira (17), 
a etapa final do fórum téc-
nico Plano Estadual de Edu-
cação. O objetivo do evento 
é ampliar a participação da 
sociedade na discussão do 
Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
do Executivo, que contém as 
demandas e diretrizes que 
vão nortear as ações na área 
pelos próximos 10 anos. 

Nos três dias de ativida-
des, na sede do Parlamento 
mineiro, haverá a realização de 
palestras, reuniões de grupos 
de trabalho e, na sexta-feira, 
a plenária final, com a apro-
vação das propostas que irão 
subsidiar a análise do plano 
estadual pelos deputados. Um 
documento final, com as su-
gestões avalizadas, será entre-
gue ao presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), no Plenário.
Hotéis – Na terça-feira (14), 
às 9 horas, no Plenarinho IV, a 
Comissão de Segurança Públi-
ca vai debater a segurança nos 
hotéis de Belo Horizonte. A reu-
nião decorre da repercussão do 
incidente envolvendo a apre-
sentadora Ana Hickmann. No 
dia 20 de maio, ela foi mantida 
sob a mira de arma de fogo por 
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Polícia Militar promete intensificar 
atuação no município de Porteirinha

Lafaiete cobra melhorias na BR-040

O aumento da criminalidade no município foi discutido em audiência

A concessionária responsável pela rodovia foi bastante criticada na reunião

Willian Dias 

Pollyanna Maliniak 

ção, que autoriza o início das 
obras, mas apenas uma licen-
ça prévia. “É um licenciamen-
to muito complexo”, disse.

Para agilizar a duplica-
ção, o promotor Glauco Pere-
grino informou que pretende 
requisitar informações dos 
órgãos competentes sobre o 
andamento do licenciamento 
ambiental. 

Marcelo Alcides dos Santos, 
explicou que a mudança ain-
da está em análise pelo órgão. 
“Será uma obra com um custo 
maior do que inicialmente pla-
nejado”, afirmou. 
Duplicação – Outra demanda 
reforçada na audiência foi a 
duplicação da rodovia. Segun-
do Marcelo Santos, ainda não 
há uma licença de implanta-

da, que não teria priorizado o 
interesse público. Um exem-
plo disso seria a permissão 
da cobrança de pedágio após 
somente 10% de duplicação, 
sem, entretanto, considerar 
os pontos mais críticos da es-
trada, como nas imediações 
de Lafaiete. 
Alça – O prefeito, Ivar de Al-
meida Cerqueira Neto, res-
saltou que a prioridade é 
a construção do desvio da 
estrada para fora da região 
central do município, o que já 
é previsto no contrato. Con-
tudo, o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Alessandro Vedova, ex - 
plicou que o contorno pelo 
setor oeste, conforme previs-
to inicialmente, não atende 
aos moradores. Por isso, ele 
defende a construção de uma 
alça pelo setor leste.

O especialista em Regu-
lação da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), 

A retirada do tráfego de longa 
distância do centro de Conse-
lheiro Lafaiete (Região Cen-
tral), por meio de uma alça viá-
ria a ser construída na  BR-040, 
a duplicação da estrada e, ain-
da, a construção de passare-
las, túneis, retornos e outras 
intervenções que aumentem 
a segurança da rodovia. Essas 
foram as reivindicações feitas 
na audiência pública promovi-
da na cidade, na última sexta- 
-feira (10), pela Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas.

Na mira de todos os pedi-
dos está a Concessionária Via 
040, que administra a estrada 
no trecho entre Brasília e Juiz 
de Fora. Apesar de convida-
da, a empresa não mandou 
representante à audiência 
pública.

Autor do requerimento 
para a audiência, o deputado 
Glaycon Franco (PV) criticou o 
edital de concessão da estra-

lícia Civil para outras tarefas 
de segurança.

Segundo Cristiano Silvei-
ra, o sucateamento da corpo-
ração foi detectado no início 
do atual governo do Estado. 
Ele ponderou que, mesmo 
com os esforços realizados, a 
situação ainda está longe de 
se resolver.

O deputado Paulo Gue-
des (PT), ratificando a pre-
ocupação da comunidade 
com o aumento crescente da 
violência na região, elogiou 
as medidas anunciadas pela 
Polícia Militar.

“Porteirinha era um local 
de muita tranquilidade. Não 
queremos que a população 
se sinta insegura aqui”, sa-
lientou o deputado Carlos 
Pimenta (PDT). Já o deputa-
do federal Reginaldo Lopes 
(PT-MG) ressaltou que é pre-
ciso envolver a sociedade nas 
discussões sobre a segurança 
pública. 

zona rural de Porteirinha. 
Em seu pronunciamento, 

o deputado Cristiano Silveira 
(PT) citou dados da Secreta-
ria de Estado de Defesa Social 
(Seds) que mostram que Por-
teirinha teve, em 2015, 106 
roubos, 11 homicídios e três 
tentativas de homicídio. Já 
em 2016, até abril, foram 47 
roubos, quatro homicídios e 
três tentativas de homicídio.
Reivindicações – Segundo o 
prefeito de Porteirinha, Silva-
nei Batista Santos, há um cla-
mor no município por mais 
segurança pública, tendo em 
vista o número de ocorrên-
cias recentes de crimes. Con-
forme informou, a cidade, 
com quase 40 mil habitantes, 
não conta com um delegado 
permanente. Ele reivindicou 
que a Subsecretaria de Ad-
ministração Prisional (Suapi) 
assuma a cadeia pública de 
Porteirinha, medida que, na 
sua opinião, iria liberar a Po-

“Faremos uma operação 
por semana, no mínimo”, afir-
mou o comandante, que tam-
bém anunciou a entrega de 
uma viatura policial para a cida-
de, que vai se somar às outras 
seis atualmente disponíveis.

Marcelo Coelho relatou, 
ainda, ter conhecimento do 
aumento da criminalidade na 

A intensificação do trabalho 
da Polícia Militar em Porteiri-
nha (Norte de Minas) foi ga-
rantida pelo comandante do 
51º Batalhão de Janaúba, o 
tenente-coronel Marcelo Al-
ves Coelho, em audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos realizada, na última 
sexta-feira (10), no município. 
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Fórum de cultura resulta em mais 
de 140 propostas para o setor

FÓRUM TÉCNICO

Deputados destacam processo participativo
trabalhos, o secretário An-
gelo Oswaldo agradeceu à 
ALMG pela realização do 
evento. “Foi uma rara opor-
tunidade, que foi bem apro-
veitada pela classe artística 
do Estado”, definiu. “Em Mi-
nas, estamos em um momen-
to afirmativo, que passa pelo 
entendimento da cultura co-
mo transformadora da socie-
dade”, concluiu.

contribuir muito para reduzir, 
por exemplo, problemas na 
área de segurança pública.

O deputado Durval Ânge-
lo (PT), por sua vez, também 
destacou a importância do 
diálogo com a população. “A 
plenária é a síntese, mas a 
riqueza do debate se encon-
tra nas discussões de grupo”, 
afirmou.
Encerramento – Ao final dos 

tiva do parlamentar é de que, 
até setembro, o PL 2.805/15 
seja aprovado pela ALMG.

O deputado Wander Bor-
ges defendeu a vinculação 
de recursos orçamentários 
para a área. “Não basta só 
criatividade e boa vontade. É 
preciso aportar recursos pa-
ra que o setor seja apoiado”, 
complementou, ressaltando 
que a cultura também pode 

Na abertura dos trabalhos, 
o deputado Bosco enfatizou 
o caráter participativo e de-
mocrático do fórum e ma-
nifestou a sua convicção de 
que o plano será, em Minas, 
um dos melhores do País. 
“Tenho certeza de que essas 
propostas representam o 
sentimento das pessoas que 
promovem cultura no nosso 
Estado”, afirmou. A expecta-

Crédito

Propostas foram aprovadas durante a plenária final do evento, realizada no Plenário

Após ser debatida, no entanto, 
a proposta foi mantida.

Outras mudanças tive-
ram como objetivo incluir 
manifestações artísticas ou 
mudar a nomenclatura de 
certos dispositivos. Na pro-
posta que pretende garantir 
a criação de comissão para 
acompanhar a implantação 
da Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB), por exemplo, 
foi incluído o termo “artes cê-
nicas”, mais abrangente.

Uma das propostas foi 
suprimida por ser restrita a 
uma única cidade. Trata-se 
do dispositivo que pretendia 
instituir plano de preserva-
ção do patrimônio no municí-
pio de Estrela do Sul.

emendas parlamentares ao 
Fundo Estadual de Cultura.
Alterações – Ao longo da ple-
nária final, as propostas dos 
três grupos foram discutidas 
e votadas. Algumas delas fo-
ram motivo de destaques dos 
participantes. Nesses casos, a 
sugestão é polêmica e precisa 
ser apreciada em separado, 
podendo até se desdobrar 
em novas propostas. 

É o caso do item em que  
se pretende conferir poder 
ao Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha) para 
que ele possa aplicar sanções 
aos que causarem prejuízos ao 
patrimônio, considerado inexe-
quível por alguns participantes. 

apresentou 75 propostas; o 
segundo, 38; e o terceiro, 27, 
totalizando 140.

Entre as sugestões, in-
cluem-se a preservação da 
memória e da história do povo 
mineiro, a oferta de recursos 
para a construção e manuten-
ção de espaços públicos aber-
tos às comunidades, assim 
como o repasse de verbas, 
por parte do Estado, para os 
fundos municipais de cultura.

No rol de propostas apre-
sentadas, constam, ainda, a 
promoção do associativismo 
intermunicipal, a aplicação 
anual de 1,5% da receita do 
Estado na cultura e uma par-
ceria com a ALMG que vise 
ao repasse de percentual das 

Depois de três dias de inten-
sas discussões na etapa final 
do fórum técnico Plano Esta-
dual de Cultura, um documen-
to com mais de 140 propostas 
foi entregue aos deputados 
Bosco (PTdoB) e Wander Bor-
ges (PSB), que representaram 
o presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes  
(PMDB), no encerramento do 
evento. A entrega se deu com 
a presença do secretário de 
Estado de Cultura, Angelo 
Oswaldo, no fim da tarde da 
última sexta-feira (10).

Ao longo dos últimos 
meses, foram realizados 12 
encontros regionais, além 
de uma consulta pública pe-
la internet, nos quais foram 
elaboradas as propostas que 
constam no documento dis-
cutido e aprovado por re-
presentantes de cada região 
durante a plenária final, no 
Plenário.

O objetivo do fórum foi 
colher sugestões da socieda-
de para aprimorar o Projeto 
de Lei (PL) 2.805/15, do Exe-
cutivo, que institui o plano 
estadual e está em tramita-
ção no Parlamento mineiro. 
Propostas – Três grupos de 
trabalho se reuniram na úl-
tima quinta-feira (9) para a 
discussão e apresentação de 
propostas. Cada um abordou 
um dos seguintes temas: “Ga-
rantia de direitos culturais”, 
“Sistema Estadual de Cultura” 
e “Sistema de Financiamento 
à Cultura”. O primeiro grupo 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantora Karen Duarte
 0h30 Comissão Extraordinária das Barragens (29/3) – Debate 

as consequências do rompimento da barragem de rejeitos da 
Samarco, em Mariana 

 4h Formação política para educadores – Letramento e letramento 
político, com Rildo Cosson 

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 
Aprenda a ler as leis orçamentárias

 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 – Exploração sexual infantil 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Debate Público da Comissão de Minas e Energia (manhã de 

4/5) – Energia de fontes renováveis
 13h Geração – Caju e Totonho
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Debate Público da Comissão de Minas e Energia (tarde de 4/5) 

– Energia de fontes renováveis
 17h30 Primeiros passos na música clássica (Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais)
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Acesso à internet: cidadania digital
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão Extraordinária do Idoso (1º/6) – Estatuto do Idoso 

e seu cumprimento
 21h Palestra TRE (Antes do voto) – Propaganda institucional, com 

Diego Cruvinel
 22h Assembleia Notícia (reprise)
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do Triângulo 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (13/6)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Recital de piano, com Ígor Rocha, e apresenta-

ção do octeto vocal Octa Plus

Terça-feira (14/6)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança nos hotéis de Belo Horizonte. Requerimento: 
deputado Cabo Júlio

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

13h30
• Comissão de Educação (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

as reivindicações dos professores da Unimontes. Requerimento: deputa-
dos Rogério Correia e Carlos Pimenta

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

14h45
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Política Agropecuária (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, a crise na suinocultu-
ra e na avicultura. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

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

dados, a produção e a distribuição de placas de veículos. Requerimento: 
deputados Paulo Lamac e Tony Carlos

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 (Ple-

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

Quarta-feira (15/6)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, supostas ações violentas cometidas contra detentos na Uni-
dade Prisional Nelson Hungria, em Contagem. Requerimento: deputados 
Rogério Correia e Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) 

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

• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a realiza-
ção do fórum técnico Plano Estadual de Educação

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

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-

vidados, a importância do jornalismo na Zona da Mata. Requerimento: 
deputado Isauro Calais

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

Quinta-feira (16/6)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (ALMG)
9h30

• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a invasão do mexilhão-dourado na Bacia do Rio São Francisco. 
Requerimento: deputado Gil Pereira

• Comissão de Segurança Pública (Riachinho) – debater, com a presença de con-
vidados, o enfrentamento da criminalidade em Riachinho e região. Requeri-
mento: deputados Sargento Rodrigues, Gustavo Corrêa e Inácio Franco

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

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

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Belo Horizonte) – visita 
à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna, para 
acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo órgão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao laboratório São Marcos, pe-

los seus 75 anos. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho

Sexta-feira (17/6)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Plenário)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Old Time Music, da banda The Lee Gang


