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Plano Estadual de Cultura tem parecer
favorável da FFO e pode ir a Plenário

PL prevê cota para mulher na construção 
nação a escolas que homena-
geiam ditadores.

Outras duas proposições 
vão à Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira, também em 1º 
turno: o PL 1.569/15, do de-
putado Tiago Ulisses (PV), que 
prevê a adoção de formatos 
abertos de arquivos digitais 
por órgãos do Estado; e o PL 
1.608/15, do deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), que 
dispõe sobre a divulgação de 
informação referente à movi-
mentação financeira na reali-
zação de concursos públicos.

o processo administrativo no 
serviço público estadual; o PL 
1.189/15, do deputado Arnal-
do Silva (PR), que disciplina os 
requisitos para o recebimento 
de servidores cedidos ao Esta-
do por outros entes da Federa-
ção; o PL 309/15, do deputado 
Arlen Santiago, que determina 
que o Detran divulgue trimes-
tralmente os valores arrecada-
dos com multas de trânsito e 
sua destinação; e o PL 527/15, 
do ex-deputado Paulo Lamac, 
que tem como objetivo garan-
tir escolha de nova denomi-

não poderá haver incompatibi-
lidade entre a reserva e o exer-
cício das funções que são obje-
to dos contratos, observadas 
as disposições da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). O PL 
447/15 vai agora à Comissão 
de Direitos Humanos.
Projetos – A Comissão de 
Administração aprovou pare-
ceres favoráveis a outras seis 
proposições. Quatro delas es-
tão prontas para ir a Plenário, 
em 1º turno: o PL 1.076/15, 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que dispõe sobre 

Recebeu parecer de 1º turno 
favorável da Comissão de Ad-
ministração Pública, ontem, 
o Projeto de Lei (PL) 447/15, 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), que assegura reserva 
de 5% de vagas para mulheres 
na construção civil, em edi-
tais de licitação e contratos 
diretos para obras públicas. O 
relator, deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV), apresentou 
o substitutivo nº 2.

O novo texto inclui pa-
rágrafo ao artigo primeiro da 
proposição, advertindo que 

Clarissa Barçante

FFO manteve substitutivo que inclui propostas aprovadas no fórum do Plano Estadual de Cultura

parecer favorável de 1º turno 
na FFO, o PL 3.875/16, que 
anistia ausências ao trabalho 
de servidores da educação que 
aderiram a paralisações da ca-
tegoria realizadas em 2015. A 
matéria é de autoria do depu-
tado André Quintão (PT) e de 
outros 33 parlamentares.

Entre elas, estão o aumento 
de recursos para a cultura 
no orçamento do Estado e a 
ampliação das fontes de fi-
nanciamento. A emenda nº 1  
faz adequações na redação 
do substitutivo.
Anistia – Também está pronto 
para ir a Plenário, após receber 

fissionais e amadoras e das 
culturas popular, afro-brasi-
leira, indígena e circense.
Substitutivo – O substitutivo 
nº 1 acata o conjunto de pro-
postas sugeridas pelos partici-
pantes do fórum técnico Pla-
no Estadual de Cultura, rea-
lizado pela ALMG em 2016. 

O Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui o Pla-
no Estadual de Cultura, está 
pronto para ser analisado em 
Plenário, em 1º turno. A pro-
posição recebeu ontem pare-
cer favorável da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO). O relator, de-
putado Ulysses Gomes (PT), 
opinou pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Cultura, e com a 
emenda nº 1, que apresentou.

Conforme a exposição de 
motivos encaminhada pelo 
governador, a proposta busca 
o alinhamento com o Plano 
Nacional de Cultura ao defi-
nir novas metas e estratégias 
para a cultura estadual para 
os próximos dez anos. 

O artigo 4º traz os princí-
pios do plano, entre os quais 
a promoção da diversidade 
cultural, a descentralização e 
a regionalização das políticas 
do setor, a concepção de cul-
tura como lugar de reafirma-
ção e diálogo das diferentes 
identidades e a valorização 
das atividades artísticas pro-
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Comunidades terapêuticas queixam-se de
preconceito e pedem mudanças na lei

Deputados pediram prioridade para a política sobre drogas

Guilherme Bergamini

Guilherme Dardanhan

tica antidrogas no atual go-
verno, como a redução do 
orçamento, foram citadas 
também pelo deputado Léo 
Portela (PRB).

“A defesa das comunida-
des passa pela separação do 
joio e do trigo. E isso requer 
um marco regulatório, inclu-
sive para o gestor da saúde 
respeitar essas comunida-
des”, disse o deputado Antô-
nio Jorge.

tado. “O governo não finan-
cia nem 20% do orçamento 
das comunidades terapêuti-
cas”, lamentou Dilzon Melo 
(PTB). O deputado João Lei-
te (PSDB) disse que mais de 
70% da população carcerária 
do Estado tem envolvimen-
to com drogas e que o custo 
mensal de um preso é muito 
maior do que o de um usuá-
rio em tratamento. 

As dificuldades da poli-

lei e, se for o caso, fazer o 
aprimoramento do dispositi-
vo legal”, disse ele.

Na audiência, represen-
tantes de comunidades tera-
pêuticas queixaram-se de que 
essas entidades, por adotarem 
práticas religiosas, estariam 
sendo vítimas de preconceito 
por parte de profissionais de 
órgãos governamentais, como 
os Centros de Atenção Psicos-
social Álcool e Drogas (Caps 
AD). Jean Carlo de Sousa, da 
comunidade Viva Livre, disse 
que os Caps AD fazem “exigên-
cias absurdas” com relação à 
capacitação dos profissionais 
e ao atendimento.

“Não estamos aqui pa-
ra disputar nossas vaidades, 
mas para atender as pessoas 
que precisam”, disse o vice- 
-presidente do Conselho Mu-
nicipal de Políticas sobre Dro-
gas de Belo Horizonte, João 
Francisco Duarte, defenden-
do a união de esforços. 

Os deputados enfatiza-
ram que a política antidrogas 
deveria ser prioridade do Es-

Um instrumento de certifi-
cação capaz de separar as 
entidades legais das ilegais e 
um dispositivo que favoreça 
o acolhimento e a interna-
ção de menores usuários de 
drogas foram algumas reivin-
dicações apresentadas por 
representantes de comunida-
des terapêuticas, ontem, du-
rante audiência da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas. 
Eles denunciaram também o 
preconceito ideológico contra 
as comunidades, por seu tra-
balho pautado na espiritua-
lidade, e reivindicaram mais 
financiamento público para 
as entidades.

A reunião teve como ob-
jetivo debater os efeitos da 
Lei 22.460, de 2016, que fixa 
diretrizes para a atuação das 
comunidades terapêuticas. 
O autor do projeto que deu 
origem à lei é o presidente 
da comissão, deputado An-
tônio Jorge (PPS). “A finali-
dade da reunião é acolher 
sugestões para emenda na 

Remarcada convocação 
de policial militarPresidente recebe 

prefeito de Itajubá A Comissão de Direitos Hu-
manos, que realizaria ontem 
audiência pública para discu-
tir denúncias de assédio mo-
ral envolvendo o 1º-tenente 
Juliano Ricardo Costa, vai re-
marcar o debate sobre o as-
sunto, uma vez que o acusado 
não compareceu. Ele será re-
convocado pela comissão. O 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
autor do requerimento de au-
diência, criticou a ausência do 
militar. Segundo ele, ofício re-
cebido pela ALMG na véspera 
informava que o 1º-tenente 
não poderia estar presente à 
reunião por motivo de férias. 
A comissão também aprovou 
a realização de audiências so-
bre outros assuntos e de uma 
visita à localidade de Vale das 

Cancelas, em Grão-Mogol, 
para apurar conflitos fundiá-
rios na região. O requerimen-
to é do deputado Cristiano 
Silveira (PT).
Saúde – A Comissão de Saúde 
também aprovou duas visitas 
ontem, ambas com o objetivo 
de fortalecer as políticas pú-
blicas direcionadas às pessoas 
com transtorno do espectro 
do autismo (TEA). A comissão 
pretende ir ao secretário de 
Estado de Saúde, Sávio Souza 
Cruz, para entregar o relatório 
de audiência sobre o assunto, 
realizada no dia 26 de abril, e 
também ao Hospital Infantil 
João Paulo II, em Belo Hori-
zonte. As duas visitas foram 
solicitadas pelo deputado An-
tônio Jorge (PPS).

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Adalclever Lopes  (PMDB), 
recebeu, na manhã de on-
tem, o prefeito de Itajubá 

(Sul de Minas), Rodrigo 
 Riêra (PMDB). Eles se reu-
niram no Salão Oficial e 
conversaram sobre assun-
tos diversos. 

VISITA
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Estado busca parcerias com municípios e
entidades para agilizar licenças ambientais

Projeto sobre bebedouros vai a Plenário
A instalação de bebedou-

ros e sanitários já está prevista 
na Lei 14.235, de 2002. Des-
sa forma, o substitutivo nº 1  
altera artigos da lei, em vez de 
prever uma nova norma.

Bechir (PSD), apresentou o 
substitutivo nº 1 ao vencido 
(texto aprovado pelo Plenário 
em 1º turno). Com isso, a ma-
téria está pronta para ir a Ple-
nário, para votação definitiva.

Franco (PV), que torna obriga-
tória a instalação de bebedou-
ros e sanitários nos locais de 
atendimento ao público em 
estabelecimentos bancários. 
O relator, deputado Duarte 

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte 
aprovou ontem parecer de 2º 
turno favorável à aprovação 
do Projeto de Lei (PL) 994/15, 
de autoria do deputado Inácio 

Willian Dias

Reunião das Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente discutiu licenciamento na agricultura

tivas e a eliminação de fases 
processuais, por meio do De-
creto 47.137, de 2017.

Ao final, o deputado Ar-
naldo Silva (PR), que solicitou 
a audiência, afirmou que a 
comissão vai solicitar a revi-
são desse decreto. Ele tam-
bém defende que os municí-
pios possam apoiar o Estado 
nos processos de regulariza-
ção ambiental em atraso.

O presidente da comis-
são, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), considerou 
boa a iniciativa do governo de 
editar deliberação normativa 
permitindo que as prefeitu-
ras possam se responsabilizar 
por licenciamentos ambien-
tais de menor impacto.

 “Com apoio do gover-
nador Fernando Pimentel, 
temos que avançar na parce-
ria entre os órgãos de meio 
ambiente e o produtor rural”, 
disse o deputado Leonídio 
Bouças (PMDB).

“Espero que os órgãos to-
mem jeito e a polícia ambien-
tal não perturbe o produtor 
rural, que está trabalhando”, 
declarou o deputado Felipe 
Attiê (PTB).
Mina – Em outra reunião, na 
manhã de ontem, a Comissão 
de Meio Ambiente aprovou 
visita conjunta com a Comis-
são de Agropecuária à Mina 
da Fábrica, em Ouro Preto. 
O objetivo é verificar como 
a mineradora Vale corrigiu 
falhas denunciadas na bar-
ragem Forquilha. O requeri-
mento de visita é da deputa-
da Marília Campos (PT) e dos 
deputados Glaycon Franco 
(PV), Tito Torres (PSDB) e Ge-
raldo Pimenta (PCdoB).

pende totalmente da agricul-
tura, especialmente da produ-
ção de abacaxi. Ele relatou que 
muitos produtores recebem 
multas de valores tão altos que 
nem a venda da propriedade 
rural conseguiria saldá-las. 

Leandro Willi, coorde-
nador das Promotorias de 
Meio Ambiente da Bacia 
do Alto São Francisco, con-
cordou com os produtores 
rurais. Para o promotor de 
justiça, o empreendedor que 
não está degradando o meio 
ambiente e deu entrada com 
a documentação nos órgãos 
ambientais competentes não 
pode ser penalizado.

O diretor de Estratégia da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Daniel dos Santos Gonçalves, 
reconheceu o acúmulo de 
processos de regularização 
ambiental e citou medidas 
adotadas para reduzir o pro-
blema. Entre elas, estão a 
revisão de instruções norma-

Fronteira assinou um termo 
de cooperação com a pasta. 
Por meio do acordo, as pre-
feituras cedem servidores 
para ajudar na análise de pro-
cessos ambientais, agilizando 
os licenciamentos.

Outra novidade, desta-
cou Aguiar, é que o Comitê 
de Bacia Hidrográfica (CBH) 
do Rio Araguari também se 
engajou nessa ação, cedendo 
estagiários para o trabalho. 
Segundo ele, todo esse esfor-
ço já permitiu a redução de 8 
mil para 6 mil no número de 
processos pendentes na Su-
pram Triângulo.

Agricultores presentes à 
audiência criticaram o rigor 
na aplicação das leis ambien-
tais, que estaria atrasando a 
concessão de licenças. Fer-
nando Ribeiro Rodrigues, vice- 
-presidente do Sindicato Rural 
de Frutal, afirmou que a cidade 
passa por situação desespera-
dora, já que sua economia de-

A Prefeitura de Frutal (Triân-
gulo Mineiro) vai assumir, a 
partir de 23 de maio, a res-
ponsabilidade pelos licen-
ciamentos de baixo impacto 
ambiental. O objetivo é evitar 
a lentidão na tramitação des-
ses processos, que vem pre-
judicando os produtores ru-
rais da região. O anúncio foi 
feito na tarde de ontem pelo 
titular da Superintendência 
Regional do Meio Ambiente 
de Uberlândia (Supram), José 
Victor de Rezende Aguiar, em 
audiência das Comissões de 
Agropecuária e Agroindústria 
e de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.

Para o compartilhamen-
to da responsabilidade sobre 
os processos de licenciamen-
to, os servidores municipais 
passarão por treinamento na 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. O superintenden-
te acrescentou que, além de 
Frutal, o município vizinho de 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Veto Total à Proposição de Lei 23.331

Veto Total à Proposição de Lei 23.394

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402

PL 1.628/15

PL 2.962/15

-

PL 13/15

-

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Direitos da mulher e direitos 

humanos, com Marlise Matos
 1h Panorama 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Situação dos 

 4h25 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 
com José Luiz Quadros de Magalhães 

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

 6h30 Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN

 8h Mundo Político
 8h30  Panorama (inédito) – Reforma trabalhista
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo)

 18h Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Reforma trabalhista
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Igreja de Deus no 

Brasil pelo seu trabalho e atuação na sociedade
 20h30 Propaganda política 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) 

 23h Plenário (reprise)
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Presidente 
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