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Semana da ALMG tem audiências sobre 
transporte, cultura e violência sexual

Política Estadual de Turismo será discutida
ferem a adolescentes entre 
15 e 17 anos e 5,8% dizem 
respeito a crianças entre 0 e 
3 anos. Mas há relatos em to-
das as faixas etárias.

Também na quinta, às 10 
horas, a Comissão de Saúde 
visita o Hospital Júlia Kubits-
chek, para conhecer os pro-
gramas desenvolvidos pela 
instituição e o andamento de 
obras no local.

outros órgãos do poder públi-
co e de entidades do setor.

Levantamento do Disque 
Denúncia revela que, em Mi-
nas Gerais, a maior parte das 
vítimas de violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes é do sexo feminino. Se-
gundo os números, 31% das 
denúncias indicam violência 
sexual contra adolescentes 
de 12 a 14 anos, 20% se re-

representantes de entidades 
do setor se manifestarem so-
bre a proposição.

No Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, 
reunião da Comissão de Par-
ticipação Popular marca o Dia 
Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes. Os par-
lamentares vão discutir o as-
sunto com representantes de 

Duas audiências públicas de 
comissão estão marcadas pa-
ra quinta-feira (18), ambas 
no mesmo horário, às 9h30. 
No Plenarinho IV, a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico debate o Projeto de Lei 
3.844/16, do governador Fer-
nando Pimentel, que institui a 
Política Estadual de Turismo. 
A audiência será uma opor-
tunidade para deputados e 

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG

As obras na Rodovia MG-050 serão tema de reunião das Comissões de Desenvolvimento e de Transporte

Como o PL 1.488/15 pro-
voca resistência de alguns 
setores, a reunião será uma 
oportunidade de discutir o 
assunto com os diversos en-
volvidos na questão.

Ainda na quarta-feira, às 
16 horas, no Plenarinho III, a 
Comissão de Cultura discute 
as políticas públicas do setor. O 
objetivo é conhecer os proje-
tos e o planejamento do Minis-
tério da Cultura e do governo 
do Estado para 2017 e 2018.

Pereira (PP), que altera a Lei 
18.031, de 2009, a qual dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos. A proposi-
ção altera a norma no que se 
refere à proibição do uso da 
incineração no processo de 
destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos. O objetivo é 
retirar dessa proibição a tec-
nologia de coprocessamento 
em fornos de fábricas de ci-
mento, por seu potencial de 
geração de energia elétrica. 

detalhado de informações 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A audiência cumpre o 
que determina o parágrafo 5º 
do artigo 36 da Lei Comple-
mentar Federal 141, de 2012.
Incineração – Também na 
quarta, às 10h30, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável faz 
reunião no Plenarinho I para 
debater, com a presença de 
convidados, o Projeto de Lei 
1.488/15, do deputado Gil 

A agenda das comissões da 
Assembleia Legislativa prevê 
a realização de seis audiências 
públicas e uma visita nesta se-
mana. Entre os temas a serem 
debatidos, estão as obras na 
Rodovia MG-050, as políticas 
culturais do Estado e o com-
bate à violência sexual contra 
crianças e adolescentes.

A primeira audiência da 
semana está marcada para 
amanhã (16), às 15h15, no 
Plenarinho III. Em reunião 
conjunta, as Comissões de 
Desenvolvimento Econômi-
co e de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas vão 
debater o cronograma das 
obras da MG-050, que liga a 
Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte à divisa de Mi-
nas com São Paulo. O motivo 
é que o planejamento previs-
to em contrato não estaria 
sendo cumprido. Os parla-
mentares também preten-
dem averiguar a cobrança de 
pedágio, que já estaria sendo 
feita mesmo sem as melho-
rias previstas. 

Na quarta-feira (17), a 
Comissão de Saúde se reú-
ne às 9 horas, no Plenarinho 
III, para receber o secretário 
de Estado de Saúde, Sávio 
Souza Cruz. Ele deverá fazer 
a apresentação do relatório 
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PARLAMENTO JOVEM

Polos recebem coordenadores estaduais

Programa Segunda Musical divulga relação
de estudantes selecionados para 2017

Contato pessoal – Mesmo com 
a preparação prévia para as 
visitas, o contato pessoal não 
raramente revela surpresas. O 
que poderia ser problema no 
sul de Minas, por exemplo, um 
polo com grandes cidades e 
câmaras engajadas? Fernanda 
Freitas conta que foi justamen-
te o excesso de tarefas dos co-
ordenadores, em sua maioria 
servidores com funções impor-
tantes nas câmaras, o ponto 
frágil detectado na visita.

A força da articulação em 
rede e o desafio do tema deste 
ano também foram destaque 
na visita ao sul de Minas. “To-
das as cidades tiveram proble-
mas, que poderiam levar à de-
sistência do projeto. Mas eles 
encontraram soluções entre 
eles próprios”, conta ela.

dades estão encerrando a fase 
de formação política e temá-
tica e iniciando o diagnóstico 
local, já se preparando para a 
elaboração de propostas so-
bre o tema dessa edição. É um 
ponto alto no projeto e propí-
cio para se buscarem soluções 
para as dificuldades de cada 
polo”, afirma Fernanda Frei-
tas, que faz parte da coorde-
nação do projeto pela Escola 
do Legislativo da ALMG.

Segundo ela, a coordena-
ção faz um levantamento pré-
vio dos trabalhos em cada ci-
dade, por meio do módulo de 
gestão do projeto. Também 
leva as orientações sobre as 
próximas etapas (regional e 
estadual) e sobre as campa-
nhas que se desenvolvem pa-
ralelamente ao projeto.

Minas é um projeto de for-
mação política e cidadã de  
estudantes dos ensinos mé- 
dio e superior, realizado  
pela Assembleia Legislativa 
em parceria com a PUC Minas 
e câmaras municipais. A edi-
ção deste ano tem a participa-
ção de 65 municípios.
Regionalização – Durante as 
visitas, que são parte da etapa 
municipal do projeto, equipes 
da PUC Minas e da ALMG acom-
panham a implementação das 
atividades e buscam fortalecer 
o conceito de regionalização. 
É também uma oportunidade 
para a troca de experiências 
entre os integrantes do polo, o 
aperfeiçoamento da gestão nos 
municípios e a definição de es-
tratégias futuras.

“Nesse momento, as ci-

Ao longo de todo o mês de 
maio e nos primeiros dias de 
junho, a coordenação esta-
dual do Parlamento Jovem de 
Minas 2017 visita os 12 polos 
regionais do projeto. É o mo-
mento de correção de rumos e 
de ajustes nas atividades, antes 
das plenárias municipais que 
vão eleger propostas sobre o 
tema desta 14ª edição: “Educa-
ção política nas escolas”.

As visitas foram iniciadas 
no dia 4 de maio, em Lavras, 
cidade que integra o Polo Sul 
de Minas III, junto com Santa-
na da Vargem, Três Corações, 
Três Pontas e Varginha. O úl-
timo polo a ser visitado, em 8 
de junho, será o Central, que 
inclui Belo Horizonte, Betim, 
Curvelo e Ouro Preto.

O Parlamento Jovem de  

Sarah Torres / Arquivo ALMG

O Segunda Musical oferece recitais de música erudita no Teatro, sempre às segundas-feiras, às 20 horas

às 23h30; no domingo, às 15 
horas; e na segunda-feira, à 1 
hora da manhã. Os programas 
também estão disponíveis no 
canal YouTube da ALMG.

O Teatro da Assembleia 
fica na Rua Rodrigues Caldas, 
30, Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte.

artes plásticas e de fotogra-
fia, mostras de artesanato, 
espetáculos de dança, peças 
de teatro e apresentações de 
música erudita e popular.

A TV Assembleia exibe a 
apresentação do Segunda Mu-
sical às sextas-feiras, às 20 ho-
ras, com reprises no sábado, 

cadastro no e-social, ficha ca-
dastral preenchida e assinada 
e currículo.
Incentivo à cultura – O Se-
gunda Musical integra o pro-
grama Assembleia Cultural, 
que agrupa as diversas inicia-
tivas da ALMG relacionadas à 
cultura, como exposições de 

A relação dos estudantes de 
música selecionados nas au-
dições do programa Segun-
da Musical, realizadas nos 
últimos dias 6 e 7 de maio, 
foi publicada no Diário do Le-
gislativo de sexta-feira (12). 
O Segunda Musical oferece 
recitais de música erudita no 
Teatro da Assembleia Legisla-
tiva, sempre às segundas-fei-
ras, às 20 horas.

A seleção refere-se à tem-
porada 2017. Com o objetivo 
de criar a programação anual 
de concertos, em conformida-
de com o previsto no edital, 
a coordenação do programa 
entrará em contato com os 
selecionados para agendar as 
datas de apresentação.

Após essa definição, o 
estudante deverá enviar, com 
antecedência mínima de 30 
dias da realização do concer-
to, um roteiro com o reper-
tório da apresentação. Além 
disso, ele tem até 15 dias cor-
ridos para enviar pelo e-mail 
segunda.musical@almg.gov.
br os seguintes documentos: 

CULTURA
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (15/5)

8 horas
• Exposição Traços para a Liberdade (Galeria de Arte) – abertura de visita-

ção à mostra, com trabalhos de artistas de unidades prisionais
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Batista de Nova Amé-
rica. Requerimento: deputado Léo Portela

• Segunda Musical (Teatro) – Sérgio Anders (contratenor) e Ederson Urias 
(piano)

Terça-feira (16/5)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 7º ano da Escola Municipal Pro-
fessora Marinete Damasceno Pinheiro, de Ibirité

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Presidente da Assembleia participa de 
solenidade de entrega de ambulâncias

Compra de ambulâncias é fruto de emendas parlamentares

Guilherme Bergamini

passam por um momento 
muito difícil, de grave crise. A 
entrega destes veículos mos-
tra que o governo e os depu-
tados, por meio das emendas, 
estão preocupados com áreas 
essenciais para a sociedade, 
como a saúde”, avaliou.

timentos; e o PL 4.136/17, que 
institui o Programa de Regula-
rização de Créditos Tributários. 

O deputado Rogério Cor-
reia destacou a importância 
das ambulâncias para os mu-
nicípios. “Como o governador 
salientou, o País e o Estado 

ção dos deputados e abordou 
as dificuldades decorrentes 
da crise financeira que afeta 
os Estados, destacando a im-
portância do trabalho da As-
sembleia para ajudar a equa-
cionar esses problemas, sem 
afetar a prestação de serviços 
à população.

“Não vai ser prejudicando 
o servidor público e a presta-
ção de serviços que nós va-
mos equilibrar as contas de 
Minas Gerais. Vamos fazer 
esse equilíbrio aprovando os 
projetos que a Assembleia 
examina agora, criando o fun-
do imobiliário, e com um Refis 
estadual de boa qualidade pa-
ra incentivar o pagamento de 
impostos”, declarou Pimentel, 
referindo-se a dois projetos de 
sua autoria que tramitam na 
ALMG: o PL 4.135/17, que cria  
fundos para alavancar os inves-

Mais de 100 municípios mi-
neiros foram contemplados 
com 123 ambulâncias adqui-
ridas com recursos de emen-
das parlamentares. A cerimô-
nia de entrega dos veículos, 
na sexta-feira (12), no Palácio 
da Liberdade, teve as presen-
ças do presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), acompanhado de 
mais de 20 parlamentares, 
entre os quais o 1º-secretário 
da ALMG, deputado Rogério 
Correia (PT).

Conduzido pelo gover-
nador Fernando Pimentel, 
o evento foi prestigiado por 
prefeitos de 90 das 108 cida-
des contempladas. Segundo 
dados do governo, o investi-
mento com a compra das am-
bulâncias soma R$ 8 milhões. 

Em seu pronunciamento, 
o governador elogiou a atua-

SAÚDE

Igreja de Deus no Brasil é homenageada
Clarissa Barçante

promovem a edificação e a in-
teração das famílias. “Sinto-me 
honrado e feliz por homena-
gear a Igreja de Deus no Brasil, 
que está presente em diversas 
cidades mineiras e realiza um 
belo trabalho de evangeliza-
ção”, destacou.

Fundada em 1886 no Es-
tado da Carolina do Sul, nos 
Estados Unidos, a Igreja de 
Deus chegou ao Brasil em 
maio de 1955. Atualmente, 
conta com 451 templos, 346 
congregações, uma Facul-
dade de Teologia Evangélica 
(Fateid) e um seminário.

A Assembleia Legislativa ho-
menageou, na noite de quinta- 
-feira (11), em Reunião Especial 
de Plenário, a Igreja de Deus no 
Brasil, por seu trabalho e atua-
ção na sociedade brasileira. A 
solenidade foi requerida pelo 
deputado Missionário Marcio 
Santiago (PR). O parlamentar 
entregou placa alusiva à oca-
sião ao bispo Ado Alessandro, 
que representou a igreja.

Segundo Missionário Mar-
cio Santiago, a instituição é 
muito importante para a socie-
dade pois oferece diversos cur-
sos, palestras e atividades que 

REUNIÃO ESPECIAL
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Banda Boca de Sino 
 0h30 Comissão de Participação Popular (23/11) – Proteção à 

mulher do Vale do Jequitinhonha
 5h Palestra – Processo legislativo e democracia, com Leonardo 

Andrade 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 

Descubra o que é o orçamento público
 6h30 Sala de Imprensa – Imprensa internacional e o Brasil 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Novas regras do cartão de crédito 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Documentário Diálogos Possíveis
 10h Comissão de Minas e Energia (2/5) – Debater a formação 

de mão de obra técnica destinada à produção de energia solar 
fotovoltaica 

 13h Geração – Ator Gustavo Werneck

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Debate Público da Comissão Extraordinária da Reforma 

da Previdência (reprise) (24/4) – Reforma da Previdência, 
cenário e perspectivas

 18h10 Sala de Imprensa – Imprensa internacional e o Brasil 
 18h45 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 30 anos de 

fundação da Igreja  Igreja Batista de Nova América (IBNA)
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 

• programação sujeita a alterações
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14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

15h15
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte, Comunica-

ção e Obras Pública (Plenarinho III) – debater, com a presença de convi-
dados, o cronograma das obras da MG-050. Requerimento: deputados 
Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Anselmo José Domingos

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) 

Quarta-feira (17/5)
8h30 

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade UNA, de Conta-
gem e Belo Horizonte

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir a apresentação do relatório 

de informações pelo gestor do SUS no Estado. Requerimento: deputados 
Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão, Doutor Jean 
Freire e Geraldo Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)  

– debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 1.488/15, 
que altera a Lei 18.031, de 2009, a qual dispõe sobre a Política Estadual 
de Resíduos Sólidos. Requerimento: deputados Glaycon Franco, Dilzon 
Melo, Thiago Cota e André Quintão e deputada Marília Campos

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum Técnico Jovens nas Gerais (Sala de Reuniões 1 da GPI) – reunião 

preparatória
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Cipe Rio Doce (Vitória-ES)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-
vidados, as políticas públicas da área cultural. Requerimento: deputados 
Bosco, Glaycon Franco e Carlos Pimenta

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

Quinta-feira (18/5)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio da Escola 
Sesi João Carlos Giovannini, de Santa Luzia

• Etapa estadual do 3º Encontro do Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de espaço

9h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, o Projeto de Lei 3.844/16, que institui a Política 
Estadual de Turismo. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

• Comissão de Participação Popular (Espaço Democrático José Aparecido 
de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, o Dia Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Re-
querimento: deputado Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Júlia Kubitschek, 

para conhecer os programas desenvolvidos pela instituição e o anda-
mento de obras no local. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio Sagrado Cora-

ção de Jesus, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
19h30

• Campanha de Conscientização de Doenças do Trato Intestinal (Teatro) – 
cessão de espaço

Sexta-feira (19/5)
9 horas

• Etapa estadual do 3º Encontro do Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (Auditório da Escola do Legislativo) – cessão de espaço

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Cartas poéticas, com Luciano Luppi, Ivana An-

drés, Evaldo Nogueira e Márcio Batista

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


