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Comissão de Administração Pública 
debate a falta de examinadores no Detran

Willian Dias – 27/3/13

Falta de pessoal no Departamento de Trânsito do Estado estaria dificultando a habilitação de motoristas 

ALMG recebe especialistas em nutrição
la Comissão de Participação 
Popular, às 16 horas. Entre os 
convidados estão o deputado 
federal e ex-ministro de De-
senvolvimento Social e Com-
bate à Fome, Patrus Ananias 
(PT-MG), e o presidente do 
Conselho Federal de Nutri-
cionistas, Élido Bonomo, que 
também preside o Conselho 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Minas Gerais 
(Consea).

em saúde nutricional. Em pau-
ta, estarão temas como o au-
mento progressivo do consu-
mo de alimentos processados 
e industrializados, ou com alto 
teor de sal, açúcar e gordura, 
bem como ações que possam 
contribuir com a promoção 
do hábito alimentar saudável, 
adequado e nutritivo. 

A atividade, requerida 
pela deputada Marília Cam-
pos (PT), será promovida pe-

Moradores estariam so-
frendo com problemas de 
saúde e com a deterioração 
de seu patrimônio, uma vez 
que não conseguem mais 
limpar seus imóveis. A po-
luição seria causada pelas 
atividades das mineradoras 
Vale e Vallourec na região. A 
reunião foi solicitada pelo de-
putado Fred Costa (PEN).

Na sexta-feira (2), a As-
sembleia recebe especialistas 

A poluição do ar causada por 
mineradoras na região do Al-
phaville Lagoa dos Ingleses, 
em Nova Lima, será tema de 
audiência pública da Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização na quinta-fei-
ra (1º/9), às 19 horas.

Parlamentares irão até o 
local para discutir com os mo-
radores o monitoramento da 
qualidade do ar e as possíveis 
soluções para o problema. 

pulares e milhares de jovens 
foram às ruas protestar por 
melhores serviços públicos e 
contra a corrupção. 

No Plenário, também por 
solicitação de Cristiano Silvei-
ra e do deputado Rogério Cor-
reia (PT), os 51 anos da Com-
panhia de Habitação do Esta-
do de Minas Gerais (Cohab) 
serão lembrados em Reunião 
Especial, às 19 horas.

mais uma homenagem no Ple-
nário. Às 9 horas, na Fundação 
Helena Antipoff, a Comissão 
de Direitos Humanos vai dis-
cutir o envolvimento dos jo-
vens na política, a pedido do 
deputado Cristiano Silveira.

Os debates sobre o tema 
surgiram em 2013, quando 
vários movimentos que co-
bram a renovação na política 
realizaram manifestações po-

(Engenharia Florestal – 1960) 
e o primeiro curso de pós-gra-
duação em Economia Rural, 
em nível de mestrado (1961). 

O deputado Roberto An-
drade (PSB) foi quem solici-
tou a solenidade, que se ini-
cia às 20 horas. 
Participação política – Ama-
nhã (30), além da audiência 
sobre o Detran, estão agenda-
das uma reunião em Ibirité e 

Os deputados da Comissão 
de Administração Pública pro-
movem amanhã (30) uma au-
diência pública para debater 
a falta de examinadores no 
Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG) pa-
ra a aplicação dos exames de 
habilitação. A reunião, solici-
tada pelo deputado Cabo Júlio 
(PMDB), está marcada para as 
14h30, no Plenarinho IV.

De acordo com o parla-
mentar, a situação vem pre-
judicando tanto o Estado, 
em termos de arrecadação, 
quanto os usuários, que es-
tariam tendo dificuldades na 
marcação e na remarcação 
dos exames. Com isso, eles 
acabariam correndo o risco 
de vencimento da pauta de 
avaliações necessária para se 
obter a carteira de motorista.
UFV – A programação da se-
mana, no entanto, se inicia 
hoje, com uma Reunião Espe-
cial de Plenário em homena-
gem aos 90 anos da Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV). 

O pioneirismo da institui-
ção faz com que a sua história, 
algumas vezes, confunda-se 
com a própria história do en-
sino superior no Brasil. São da 
UFV, por exemplo, a primeira 
Escola Nacional de Florestas 
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Deputados destacam relevância do projeto
cumprido”, afirmou.
Tema – O deputado Rogério 
Correia (PT) abordou a perti-
nência do tema debatido em 
2016. “Mobilidade é um as-
sunto relevante e atual. É im-
portante que os candidatos 
a prefeito também tenham 
acesso às propostas, para 
que as analisem e possam 
aproveitá-las da melhor for-
ma em seus programas elei-
torais”, pontuou.

dual das Juventudes.
Assim como o parlamen-

tar, a presidente da Comis-
são de Participação Popular, 
deputada Marília Campos 
(PT), também destacou a 
importância do projeto. Para 
ela, a mudança da percepção 
sobre a política e os políticos 
é um dos grandes benefícios 
da iniciativa. “Ninguém sai 
como entrou. Assim, o ob-
jetivo da formação política é 

O parlamentar lembrou 
de outras iniciativas da As-
sembleia que abordaram 
não só a temática da mobi-
lidade, mas também a valori-
zação da juventude. Ele citou 
o fórum técnico Mobilidade 
Urbana – Construindo Cida-
des Inteligentes, realizado 
em 2013, e a aprovação em 
1º turno do Projeto de Lei 
2.868/15, de sua autoria, 
que institui a Semana Esta-

Na abertura da plenária esta-
dual, o 1º-secretário da Mesa 
da ALMG, deputado Ulysses 
Gomes (PT), representando o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes  (PMDB), 
ressaltou que o projeto é 
uma das iniciativas mais im-
portantes da ALMG. “Em 
sua 13ª edição, a iniciativa 
se consolida com o número 
crescente de cidades partici-
pantes”, salientou.

PARLAMENTO JOVEM

Participantes do PJ Minas aprovam  
propostas sobre mobilidade urbana

Daniel Protzner

Ao todo, 12 propostas foram acatadas por 110 estudantes do ensino médio de 43 municípios mineiros 

tado, não só participaram do 
Parlamento Jovem pela pri-
meira vez como também se 
encantaram pelo projeto.

Segundo Heitor, o PJ Mi-
nas fez com que ele enten-
desse mais sobre política e 
sobre a diferença entre os 
Poderes. “A partir dessa ex-
periência, penso em seguir 
o caminho da política. Quero 
contribuir para a melhoria 
da vida das pessoas e para o 
combate à corrupção”, disse.

Já Eliene ressaltou que é 
possível notar o amadureci-
mento dos alunos no decor-
rer do processo. “Os partici-
pantes evoluem muito ao lon-
go dos meses, e nós também 
crescemos juntos”, avaliou.

de grande movimentação, 
que abranjam necessidades 
e a acessibilidade de pessoas 
com deficiência.

Também foi apresentada 
na plenária e aprovada pelos es-
tudantes proposta para incenti-
var, em cidades com menos de 
20 mil habitantes, a criação de 
um plano diretor e de um plano 
de mobilidade urbana. 

Além dela, também foi 
acatada uma sugestão para a 
descentralização, pela prefei-
tura, das principais linhas de 
ônibus das praças centrais.
Experiência – O estudante 
Heitor Fonseca, de Cambuí, 
no Sul de Minas, e a coorde-
nadora do projeto em João 
Pinheiro, no Noroeste do Es-

estaduais. De um lado, alguns 
alunos argumentaram que a 
população já paga muitos im-
postos para ter direito a ser-
viços públicos de qualidade; 
de outro, participantes de-
fenderam que o Estado não 
é capaz de solucionar todos 
os problemas sozinho. Pela 
maioria dos votos, a proposta 
não foi suprimida, mas pas-
sou a estabelecer o incentivo 
às concessões privadas nas 
estradas estaduais.

A preocupação com a 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência também foi 
refletida em propostas apro-
vadas pelos jovens. Uma de-
las prevê a ampliação de es-
truturas-padrão, em lugares 

A criação de um pro-
grama governamental de 
incentivo à construção de 
ciclovias e bicicletários e a 
implantação de um sistema 
de transporte ferroviário de 
abrangência metropolitana 
e regional. Essas foram algu-
mas das propostas aprovadas 
na plenária estadual do Parla-
mento Jovem de Minas 2016, 
realizada na última sexta-fei-
ra (26), no Plenário.

Ao todo, 12 propostas 
foram acatadas por 110 es-
tudantes do ensino médio 
de 43 municípios mineiros. 
Foram oito provenientes dos 
grupos de trabalho, que se 
reuniram na última quinta-
-feira (25), além de quatro 
novas propostas, apresenta-
das durante a plenária. Elas 
constituem um documento 
destinado à Comissão de Par-
ticipação Popular, para enca-
minhamentos.

Essa é a 13ª edição do PJ 
Minas, projeto de formação 
política desenvolvido pela 
ALMG e pela PUC Minas, em 
parceria com câmaras munici-
pais. A plenária representa o 
ápice da etapa estadual, que 
teve início na última quarta 
(24), e, por consequên cia, de 
um longo processo de discus-
são do tema nas fases muni-
cipais e regionais.
Privatização – Uma das pro-
postas que causou polêmica 
foi a que propõe o incentivo 
às privatizações de estradas 
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (29/8)

9h30
• Reunião de representação para o fórum técnico do Plano Estadual de 

Cultura (Sala de Reuniões 1 da GPI)
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 90 anos da Universidade 
Federal de Viçosa. Requerimento: deputado Roberto Andrade

• Segunda Musical (Teatro) – concertos de piano e violino, com os músicos 
Kainan Belato, Talita Olivetti e Tiago Santos

Terça-feira (30/8)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Ibirité) – debater, com a presença de 
convidados, a participação dos jovens na política. Requerimento: depu-

tado Cristiano Silveira
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade Batista de Minas Ge-

rais, de Belo Horizonte
9h30

• Reunião preparatória para o fórum técnico Start-ups em Minas (Sala de 
Reuniões 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

CULTURA

Programa Pensando em Minas vai 
analisar obras de pensadores nacionais

Segunda Musical apresenta dois concertos

O programa Pensando em Minas é promovido pela Escola do Legislativo 

Kainan Belato e Talita Olivetti vão tocar violino e piano, respectivamente

Guilherme Dardanhan

Divulgação

neira, por meio do estudo de 
O povo brasileiro.

O coordenador do deba-
te será o professor da Escola 
do Legislativo e especialista 
em História pela Universida-
de do Estado de Minas Ge-
rais (Uemg), Luiz Fernandes 
de Assis.
Como participar – Interessa-
dos devem enviar e-mail para 
escola.eventos@almg.gov.br, 
informando nome da ativi-
dade e do participante, CPF, 
endereço e telefone.
Programa – O Pensando em 
Minas é promovido pela Es-
cola do Legislativo da ALMG e 
realizado em parceria com a 
TV Assembleia.

O expositor convidado é 
José Carlos Reis, doutor pela 
Université Catholique de Lou-
vain (Bélgica), professor apo-
sentado do Departamento de 
História da Universidade Fe-
deral de Minas Gerias (UFMG) 
e autor de diversas obras nes-
se campo de conhecimento.

Ele vai discutir a história 
plural do Brasil, acentuan-
do as diferenças regionais. 
Nesse exercício, José Carlos 
Reis busca extrapolar a his-
tória geral do Brasil, relatada 
a partir do ponto de vista da 
Corte do Rio de Janeiro, e vai 
abordar as visões nordestina 
do Brasil, por meio da obra 
Casa-grande & senzala, e mi-

de & senzala (1993), de Gil-
berto Freyre. As inscrições pa-
ra o debate, que será amanhã 
(30), às 19 horas, no Teatro, 
podem ser feitas até hoje.

Ainda há vagas para a próxi-
ma edição do Pensando em 
Minas, que vai tratar dos clás-
sicos O povo brasileiro (1995), 
de Darcy Ribeiro, e Casa-gran-

exibido pela TV Assembleia, 
às sextas-feiras, às 20 horas, 
com reprises no sábado, às 
23h30; no domingo, às 15 
horas; e na segunda-feira, à 1 
hora da manhã. 

artes plásticas e de fotografia, 
mostras de artesanato, espe-
táculos de dança, peças de 
teatro e apresentações de mú-
sica erudita e popular.

O programa também é 

Kainan Belato, por sua vez, 
participou de vários festivais, 
como o Festival Internacional 
de Música de Juiz de Fora e o 
Festival de Maio, em Belo Hori-
zonte. Desde 2014, é integran-
te da Orquestra Sinfônica da 
Polícia Militar de Minas Gerais.

Já a paulistana Talita Olivet-
ti recebeu, em 2009, o 2º lugar 
no V Concurso de Piano Villa- 
-Lobos. Ela atuou como pianista 
correpetidora no Grupo Experi-
mental de Ópera Eloisa Baldin e 
no grupo Jovens Cantores.
Assembleia Cultural – O Se-
gunda Musical integra o As-
sembleia Cultural, programa 
que agrupa as diversas inicia-
tivas da ALMG relacionadas à 
cultura, como exposições de 

O programa Segunda Musical 
de hoje traz dois concertos de 
piano e violino, às 20 horas, no 
Teatro. A primeira apresenta-
ção é do pianista Tiago Santos, 
que vai interpretar obras de 
Sergei Prokofiev e Johannes 
Brahms. Em seguida, será a vez 
do dueto Kainan Belato (violi-
no) e Talita Olivetti (piano), 
com composições de Robert 
Schumann e Fritz Kreisler.

Thiago Santos começou 
seus estudos de piano aos 13 
anos, no Conservatório Mu-
nicipal de Patos de Minas. Ele 
foi selecionado para se apre-
sentar nas temporadas de 
2012 e 2016 do Segunda Mu-
sical e na temporada 2015 da 
série Jovem Músico BDMG.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Músico Murilo Santiago 
 0h30 Comissão de Educação (5/5) – Situação das superintendências 

regionais de educação
 3h50 Palestra – A função judicial no Direito Internacional 

Contemporâneo, com Antônio Augusto Cançado Trindade 
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1: Planejamento 

Urbano
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016 / Uberaba e Uberlândia
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Pensão alimentícia 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (22/8) – Terceirização nos 

Correios 
 12h25 Minas é Muitas – Trem Vitória-Minas
 13h Horário Político

 13h10 Geração – Parlamento Jovem 2016
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (3/8) – Prevenção ao câncer de mama no 

Estado 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Eleições 2016 / Uberaba e Uberlândia
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Marija Mihajlovic, Miriam Bastos e Robson 

Fonseca
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 90 anos de 

fundação da Universidade Federal de Viçosa 
 20h30 Horário Político
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma da Previdência

• programação sujeita a alterações
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14h15
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater, com a presen-
ça de convidados, a falta de examinadores no Detran para a aplicação de 
exames de habilitação. Requerimento: deputado Cabo Júlio  

15 horas
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.189 (Plenarinho IV) – ele-

ger presidente e vice
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h10
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.188 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
15h20

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.179 (Plenarinho IV) – 
eleger presidente e vice

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.177 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
15h50

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.129 (Plenarinho IV) – 
eleger presidente e vice

16 horas
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.126 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

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

16h10
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
19 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Cohab. Requerimento: de-
putados Durval Ângelo e Cristiano Silveira

Quarta-feira (31/8)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes da Obra Social São José Ope-

rário, de Belo Horizonte

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)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade de Políticas Públicas 

Tancredo Neves, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão do Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) 

19 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Nova Lima) – debater, com a presen-

ça de convidados, o monitoramento da qualidade do ar no Bairro Alpha-
ville. Requerimento: deputado Fred Costa

Quinta-feira (1º/9)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da PUC Minas, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

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

Sexta-feira (2/9)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Setembro, de Walter Dias e banda
16 horas

• Comissão de Participação Popular (Plenário) – debater, com a presença 
de convidados, a saúde nutricional da população. Requerimento: depu-
tada Marília Campos

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


