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Plenário aprova projeto que institui
Programa de Assistência Estudantil

Dois vetos do governador são mantidos
que garante aos servidores 
ocupantes de cargo efetivo 
na área de educação básica 
do Estado o recebimento do 
Adicional de Valorização da 
Educação Básica (Adveb).

dinária de Plenário, foram 
designados os membros da 
Comissão Especial da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 45/17, do deputado 
Rogério Correia (PT) e outros, 

23.330, a qual trata do Pro-
grama Estadual de Parcerias 
Público-Privadas (PPP’s), e 
23.331, que trata da preven-
ção contra incêndio e pânico.

À tarde, na Reunião Or-

Também na Reunião Extraor-
dinária da manhã de ontem, 
o Plenário da Assembleia 
Legislativa manteve os vetos 
do governador Fernando Pi-
mentel às Proposições de Lei 

Ricardo Barbosa

Votação do PL 4.092/17, em turno único, foi na Reunião Extraordinária da manhã de ontem

vada em Plenário, as univer-
sidades estaduais instituirão 
políticas de ação afirmativa 
para a democratização do 
acesso aos seus cursos de 
pós-graduação. 

O projeto também esta-
belece que os contratos tem-
porários na área de ensino 
superior, pesquisa e extensão 
terão prazo máximo de três 
anos e poderão ser prorroga-
dos por mais três anos.

A subemenda nº 1 à 
emenda nº 3 prorroga os man-
datos dos diretores e vice-di-
retores das unidades da Uemg 
até o início do ano letivo de 
2018, quando serão realizadas 
eleições para esses cargos.

vagas para alunos de escolas 
públicas, no mínimo 3% serão 
reservadas a indígenas e pelo 
menos 53,8% a negros.

Além disso, a Uemg e a 
Unimontes poderão destinar 
vagas específicas para alunos 
que pertençam a comunida-
des quilombolas ou a outros 
povos tradicionais, de acordo 
com o projeto pedagógico do 
curso e o perfil demográfico 
da região na qual é ofertado.

Essas novas regras para o 
sistema de reserva de vagas 
entrarão em vigor nos proces-
sos seletivos iniciados após a 
publicação da futura lei.

Ainda de acordo com a 
redação do PL 4.092/17 apro-

R$ 7,4 milhões para os alunos 
da Unimontes e R$ 2,4 mi-
lhões para os da Uemg.

O PL 4.092/17 também 
atualiza as regras do sistema 
de reserva de vagas nas duas 
universidades. Esse sistema 
foi instituído pela Lei 15.259, 
de 2004, que será revogada. 
Na forma em que foi apro-
vado, o projeto determina 
que a Uemg e a Unimontes 
reservarão, em cada curso 
de graduação e curso técnico 
de nível médio, 5% das vagas 
a pessoas com deficiência e, 
no mínimo, 45% das vagas 
a candidatos de baixa renda 
que sejam egressos de esco-
las públicas. Desse total de 

O Projeto de Lei (PL) 4.092/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui o Progra-
ma de Assistência Estudantil 
na Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) e na Uni-
versidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes), foi apro-
vado na Reunião Extraordi-
nária de Plenário da manhã 
de ontem, em turno único. A 
proposição tramita em regime 
de urgência. A aprovação foi 
na forma do substitutivo nº 2, 
apresentado em Plenário pelo 
relator, deputado Durval Ân-
gelo (PT), com a subemenda 
nº 1 à emenda nº 3.

Os objetivos do programa 
são promover a democrati-
zação do acesso e garantir 
condições de permanência 
de alunos carentes na Uemg 
e na Unimontes. Para isso, se-
rão oferecidos aos estudantes 
auxílios financeiros e serviços 
voltados à sua formação inte-
gral e ao aprimoramento do 
seu desempenho acadêmico. 
O valor desses auxílios e os 
critérios para sua concessão 
serão estabelecidos posterior-
mente em decreto. Segundo 
o parecer do deputado Durval 
Ângelo, os recursos para polí-
ticas de assistência estudantil 
já estão previstos nos orça-
mentos das duas universida-
des e vêm sendo executados. 
Em 2017, estão assegurados 

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Tiago Ulisses, informa 
que está aberto até 12 de junho de 2017, às 18 horas, o prazo para a apresentação de emendas ao Proje-
to de Lei 4.272/17, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018.



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 25 de maio de 2017COMISSÕES

Projeto sobre matrícula vai a Plenário

No lançamento da semana internacional do 
café, comissão destaca produção mineira

FFO também analisou proposição sobre gastos com concursos

Evento de ontem incluiu degustação de diferentes tipos de café

Luiz Santana

Clarissa Barçante

O PL 1.608/15 visa exigir 
que a entidade pública estadual 
ou privada responsável pela or-
ganização e pela realização de 
concurso público divulgue, em 
site oficial, as principais infor-
mações referentes à movimen-
tação financeira do certame.

Entre essas informações, 
deverão constar, no míni-
mo, o valor total arrecadado 
com as inscrições e os gastos 
com divulgação do concurso, 
contratação de banca exami-
nadora, fiscalização de suas 
etapas, impressão de provas 
e publicação nos atos oficiais 
de informações referentes ao 
concurso, bem como os gas-
tos com local e logística.

O substitutivo nº 1 deixa 
claro que os concursos limi-
tam-se ao âmbito do Estado 
de Minas Gerais. O novo texto 
também suprime o artigo que 
trata das penalidades em caso 
de descumprimento do que 
prevê o projeto, além de acres-
centar cláusula de vigência, por 
razões de segurança jurídica.

antes do início das aulas. O 
descumprimento dessa obri-
gação geraria a aplicação de 
multa em favor do estudante, 
equivalente a cinco vezes o 
valor da matrícula.

O substitutivo que preva-
leceu na análise da FFO prevê 
retenção de, no máximo, 5% 
do valor pago pela matrícula 
para cobrir despesas opera-
cionais e administrativas da 
instituição de ensino. Além 
disso, determina que a devo-
lução se dê em até dez dias.
Concursos – Também pode ir 
a Plenário, em 1º turno, após 
parecer favorável da FFO, o 
PL 1.608/15, do deputado 
Vanderlei Miranda (PMDB), 
que trata da divulgação de 
informações referentes à mo-
vimentação financeira dos 
concursos públicos estaduais.

O projeto foi relatado pe-
lo deputado Ivair Nogueira 
 (PMDB), que opinou pela apro-
vação na forma do substitutivo 
nº 1, apresentado pela Comis-
são de Constituição e Justiça. 

“As pesquisas em Minas 
estão agregando novas varie-
dades de café no mundo”, re-
forçou José Bento Meireles, 
representante de produtores 
de São Gonçalo do Sapucaí 
(Sul de Minas), que partici-
pou do evento de ontem.

O deputado Gustavo Santana 
(PR) também chamou a aten-
ção para a importância da 
produção de café para Minas 
Gerais e ressaltou os avanços 
tecnológicos que contribuí-
ram para a descoberta dos 
diferentes grãos.

são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO).

A matéria foi relatada 
pelo deputado Felipe Attiê 
(PTB), que opinou pela apro-
vação na forma do substi-
tutivo nº 2, da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia. Em sua forma original, 
o projeto prevê a devolução 
integral do valor pago pe-
la matrícula, no caso de o 
estudante desistir do curso 

Está pronto para ir a Plenário, 
em 1º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 1.356/15, do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
que obriga os estabelecimen-
tos de ensino superior a de-
volver os valores de matrícu-
la pagos por estudantes que, 
antes do início das aulas, de-
sistirem de frequentar o cur-
so em que se inscreveram. A 
proposição recebeu ontem 
parecer favorável da Comis-

Expominas, em Belo Horizonte. 
Segundo o diretor da 

Faemg, Breno Mesquita, a 
semana internacional deverá 
contar com as presenças de 
cerca de 15 mil visitantes, en-
tre produtores e comprado-
res nacionais e internacionais. 
“A feira vai possibilitar que o 
produtor entre em contato 
direto com quem vai comprar 
e vender seu café no Brasil e 
no exterior. Queremos que 
os compradores conheçam 
quem produz e a história de 
cada produtor”, destacou.

O presidente da Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria, deputado Antonio Carlos 
Arantes (PSDB), salientou que 
a produção de café está pre-
sente em mais de 600 municí-
pios mineiros, representando 
a principal atividade econô-
mica de cerca de 300 cidades. 

O café é atualmente o princi-
pal produto de exportação do 
agronegócio mineiro, sendo 
que a última safra de Minas 
Gerais correspondeu a 20% 
da produção mundial. Diante 
da importância do grão pa-
ra a economia do Estado, a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria visitou ontem 
evento que marcou o Dia Na-
cional do Café.

Organizado pelo Sistema 
Faemg (Federação da Agricul-
tura do Estado de Minas Ge-
rais), na Praça da Assembleia, 
em Belo Horizonte, o evento 
teve estandes de produtores 
mineiros e propiciou a degus-
tação de diferentes tipos de ca-
fés, especialmente preparados 
por baristas. Ele marcou o lan-
çamento da Semana Interna-
cional do Café, a ser realizada 
entre 25 e 27 de outubro, no 
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Moradores de Conceição do Mato Dentro
acusam Anglo American de perseguição

Deputados discordam sobre atuação da empresa
veira (PT), que preside a comis-
são, reconheceu a importância 
da mineração, mas alertou 
que os procedimentos das em-
presas, muitas vezes, violam os 
direitos humanos. Ele afirmou 
que a comissão vai cobrar pro-
vidências de órgãos públicos 
para que a situação de Concei-
ção do Mato Dentro seja resol-
vida o mais breve possível.

de direitos humanos por parte 
da Anglo American são recor-
rentes. Para ele, a mineração 
oferece riscos e os órgãos de 
controle ambiental não exer-
cem seu papel como deveriam. 
Durval Ângelo disse, ainda, que 
as ameaças de morte a lideran-
ças locais de Conceição do Ma-
to Dentro são constantes.

O deputado Cristiano Sil-

radora chegou a Conceição 
do Mato Dentro, houve entu-
siasmo por parte das pessoas. 
“Todo mundo queria prestar 
serviço ou fazer negócios com 
a Anglo American. Defendo o 
entendimento, mas não é de-
mocrático criticar sem ouvir o 
outro lado”, ponderou.

De acordo com o deputado 
Durval Ângelo (PT), as violações 

Após os debates, o deputado 
Gustavo Corrêa (DEM) defen-
deu a apuração das denún-
cias e pediu que a população 
apresente soluções concretas 
para que os interesses das 
comunidades sejam atendi-
dos, mas lamentou o fato de 
a Anglo American não ter si-
do convidada para a reunião. 
Segundo ele, quando a mine-

Guilherme Bergamini

Comissão de Direitos Humanos discutiu expansão de projeto de mineração da Anglo American

ambientais e sociais já existiam 
na região de Conceição do Ma-
to Dentro. Com a presença da 
empresa, os problemas teriam 
se agravado e as comunidades 
estariam, hoje, correndo risco 
de morte pela degradação am-
biental provocada pela explo-
ração minerária.

A representante da Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania, Dalva Estela Lei-
te, defendeu a abertura de 
negociação com os atingidos 
pela expansão do projeto. 
Entretanto, segundo ela, a 
Anglo American não tem se 
mostrado interessada em 
participar desses debates.

ambiente e à saúde trazidos 
pela expansão da minerado-
ra. É necessário contratar uma 
empresa independente para 
que essas informações sejam 
publicizadas”, sugeriu. 

O membro da Comissão 
de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MG), Hélcio Pacheco, 
acusou o Estado de ser cúm-
plice da Anglo American por, 
segundo ele, ter feito acordo 
com a empresa sem levar em 
conta os impactos sociais do 
projeto Minas-Rio. 

A antropóloga Ana Flá-
via Moreira acrescentou que, 
mesmo antes da chegada da 
Anglo American, os conflitos 

ter solicitado o adiamento 
de uma reunião em que se-
ria apresentado o projeto da 
Anglo American. Com isso, foi 
postergada a conclusão do li-
cenciamento ambiental da 
expansão do Minas-Rio. “Te-
nho sido vigiado 24 horas por 
dia por ex-militares contrata-
dos pela empresa”, relatou o 
líder comunitário.
Desinformação – O procura-
dor do Ministério Público Fe-
deral, Hélder Magno, disse que 
a desinformação é uma das 
principais violações de direitos 
humanos cometidas contra a 
comunidade de Conceição do 
Mato Dentro. “As pessoas pre-
cisam saber os riscos ao meio 

Líderes comunitários e mora-
dores de Conceição do Mato 
Dentro (Região Central do Es-
tado) denunciaram aos depu-
tados da Comissão de Direitos 
Humanos que estão sendo 
perseguidos e ameaçados   
pela mineradora Anglo Ame-
rican. Eles participaram on-
tem de audiência pública so-
bre o assunto, solicitada pelo 
deputado Durval Ângelo (PT).

A mineradora estaria 
preparando uma expansão 
das suas atividades na re-
gião, por meio do Projeto 
Minas-Rio, que os moradores 
acusam de provocar impac-
tos ambientais e sociais. De 
acordo com a líder comuni-
tária Vanessa Rosa Santos, o 
empreendimento gera mal 
cheiro, poeira e contamina-
ção do meio ambiente. Ela 
disse que a expansão prevista 
pela Anglo American foi mal 
explicada e que, por se colo-
car contrária ao projeto, tem 
sofrido ameaças.

O líder da Rede de Arti-
culação e Justiça Ambiental 
do Projeto Minas-Rio, Lúcio 
Guerra Júnior, também recla-
mou que o empreendimento 
está causando sofrimento aos 
moradores de Conceição do 
Mato Dentro. Ele apresentou 
fotografias que mostrariam 
poluição de cursos d’água, 
danos a nascentes e rebaixa-
mento de lençol freático oca-
sionados pela mineração.

Lúcio Guerra alega ser ví-
tima de ameaças e persegui-
ções após uma ação popular 



4 • quinta-feira – Assembleia Informa 25 de maio de 2017COMISSÕES

Adicional para servidor passa na CCJ

Em visita a escola em Betim, Comissão 
de Educação constata situação precária

PEC que cria adicional foi considerada constitucional

Deputado e representantes do governo e da escola se reuniram

Clarissa Barçante

Daniel Protzer

a proposta não necessaria-
mente implicará criação ou 
aumento de despesa de pes-
soal, respeitando-se os limi-
tes determinados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

cional que hoje impediria a 
percepção de acréscimos em 
função exclusivamente do 
tempo de serviço.

Na justificativa, os au-
tores afirmam, ainda, que 

R$ 1 milhão para a mudança 
da sede. Porém, criou-se um 
projeto “faraônico”, como 
definiu o parlamentar, rela-
cionado também às obras 
de outra escola estadual, o 
qual exigia mais do que o 
orçamento previsto. Assim, 
a quantia foi devolvida, sem 
nada ter sido gasto.

Ivair Nogueira informou 
que a sonhada nova sede es-
tá prevista em um programa 
de parcerias público-privadas 
(PPPs) planejado pelo governo 
do Estado para a construção e 
a manutenção de escolas. 

Carmem Lúcia Braz, di-
retora da Escola Cândido 
Portinari, e Ademar Souza, 
membro da Associação de 
Pais, Educadores, Alunos e 
Amigos das Creches e Esco-
las de Betim, ressaltaram que 
as deficiências estruturais da 
unidade trazem prejuízo pa-
ra toda a comunidade, uma 
vez que ela ainda é o único 
espaço multiuso na região. A 
estudante Roberta Machado, 
do 8º ano, reclamou de falta 
de segurança no local.

distribuídas por toda a escola, 
salas de aula pequenas e falta 
de cobertura para a quadra 
esportiva, fatores que contri-
buem para o aquecimento do 
ambiente, uma das principais 
reclamações dos estudantes.

A solução passa pela cons-
trução de uma nova sede, em 
um terreno vizinho de 6 mil 
metros quadrados, doado pe-
la prefeitura em 2013. No en-
tanto, ainda não há previsão 
para o início das obras, con-
forme relatou o representante 
do Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Rodagem 
 (DEER), Henrique Coutinho, 
na visita. Ele afirmou ter ficado 
sensibilizado com a situação 
das pessoas que dependem da 
escola, mas disse que o órgão 
apenas executa as demandas 
que recebe. Neste caso, a Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção é que deveria solicitar a 
construção do novo prédio.

Segundo o deputado 
Ivair Nogueira, há 12 anos, 
por meio de um convênio 
entre a prefeitura e o Estado, 
foi disponibilizado cerca de 

ções sobretudo quanto a as-
pectos da técnica legislativa.

Antes de seguir para dis-
cussão e votação do Plenário 
em 1º turno, a proposta ain-
da receberá parecer da co-
missão especial encarregada 
de examinar a matéria.

O objetivo da PEC, de 
acordo com seus autores, é 
corrigir distorções na política 
remuneratória das carreiras 
dos profissionais da educa-
ção básica do Estado. Há dois 
anos, a Lei 21.710, de 2015, 
extinguiu a política remune-
ratória da categoria por regi-
me de subsídio, retornando 
ao sistema de vencimento. 
A mesma lei criou o Adveb, 
que não vem sendo pago, 
segundo os autores, em fun-
ção de dispositivo constitu-

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/17 
recebeu parecer pela cons-
titucionalidade, ontem, em 
reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Tendo como primeiro sig-
natário o deputado Rogério 
Correia (PT), a PEC assegura 
o recebimento mensal do 
Adicional de Valorização da 
Educação Básica (Adveb), 
correspondente a 5% do ven-
cimento do servidor, a cada 
cinco anos de exercício efeti-
vo, contados a partir de janei-
ro de 2012.

O relator, deputado Hely 
Tarqüínio (PV), apresentou o 
substitutivo nº 1 ao texto ori-
ginal. Segundo ele, fica man-
tida a essência do conteúdo, 
com sugestões de modifica-

gueira (PMDB), representando 
a Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, constatou as 
dificuldades enfrentadas por 
professores e alunos.

A escola foi erguida em 
1986, de forma improvisada. 
Atualmente, os mais de 650 
alunos e os 68 funcionários 
convivem com rachaduras 
nas paredes e no piso, insta-
lações elétricas e hidráulicas 
improvisadas, vidros quebra-
dos e avarias no forro do teto. 
Também há telhas de amianto 

Construída em caráter emer-
gencial na década de 1980 e 
projetada para atender a co-
munidade local por apenas 
cinco anos, a Escola Estadual 
Cândido Portinari, em Betim, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), ain-
da é a principal referência de 
ensino para alunos dos Bairros 
Amarante, Nova Baden, Incon-
fidentes e Jardim Cruz, mesmo 
com as precárias condições es-
truturais. Em visita à escola, 
ontem, o deputado Ivair No-
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Desapropriação do entorno é apontada 
como solução para Vargem das Flores

Deputado cita Rio Manso como exemplo
Diretor de Contagem. Ele sa-
lientou que um grupo de tra-
balho tem se reunido men-
salmente para estudar ações 
que garantam a preservação 
de nascentes.

Já o administrador regio-
nal do Bairro Icaivera, em Be-
tim, Hugo Leonardo Marques, 
destacou que a prefeitura, 
apesar do pouco tempo de 
trabalho, tem dado sua par-
cela de contribuição para a 
preservação da APA, sobretu-
do em relação à melhoria de 
serviços públicos disponíveis.

o debate e não enviou repre-
sentante), governo do Estado 
e Copasa.

A deputada Marília Cam-
pos (PT), que foi prefeita de 
Contagem, se mostrou preo-
cupada com a ameaça de 
mudança no plano diretor 
do município, o que abre as 
portas para o adensamento 
populacional descontrolado. 

O secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
de Contagem, Wagner Do-
nato Rodrigues, descartou 
mudanças nocivas no Plano 

reunindo nos próximos anos 
e não vamos chegar a lugar 
nenhum”, afirmou. A região 
do Rio Manso é hoje uma 
reserva ecológica da Copasa, 
com 67 mil hectares de ma-
tas preservadas, contra pou-
co mais de 12 mil hectares da 
APA de Betim.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) listou os seis principais 
responsáveis pelo problema, 
em sua opinião: prefeituras, 
população, especuladores 
imobiliários, Ministério Pú-
blico (que foi convidado para 

A alternativa da desapro-
priação de toda a região foi 
apresentada pelo deputado 
Ivair Nogueira (PMDB), ex-
-prefeito de Betim, em meio 
à discussão sobre as respon-
sabilidades dos vários setores 
que enviaram representantes 
à audiência. O parlamentar 
lembrou que assim foi fei-
to na região do reservató-
rio de Rio Manso, também 
na  RMBH, com resultados 
positivos. “Sem uma força-
-tarefa para cuidar do pro-
blema,  vamos continuar nos 

Luiz Santana

Reunião da Comissão de Meio Ambiente deu sequência a visita de deputados à represa

importante para cumprir os 
interesses dos municípios. O 
IEF sozinho não consegue na-
da”, disse.

O diretor de Operação 
Me tropolitana da Copasa, Rô-
mulo Thomaz Perilli, alega que 
o maior desafio da empresa é 
impedir que o esgoto gerado 
ao longo da Bacia do Rio Be-
tim, que abastece o reservató-
rio, chegue ao espelho d’água. 
Segundo ele, a Copasa tem 
adotado medidas para contor-
nar o problema, com investi-
mento em saneamento básico 
e educação ambiental.

restas (IEF), conforme a Lei 
16.197, de 2006, que a criou. 
Mas o próprio gestor da 
APA, Marcus Vinícius Pereira 
 Bittencourt, reconheceu que 
tem trabalhado sozinho nes-
sa tarefa.

O diretor de Unidades 
de Conservação do IEF, Henri 
Dubois Collet, deposita  suas 
esperanças de ordenar as 
ações de preservação em um 
plano de manejo, cuja elabo-
ração está sendo custeada 
pela Copasa, mas que deve 
ficar pronto somente daqui 
a dois anos. “O plano será 

tenciária Nelson Hungria, em 
Nova Contagem, é despejado 
no reservatório.

Dezenas de moradores 
também foram à audiência 
cobrar a melhoria da infraes-
trutura na região. Muitos de-
les, apesar de morarem nas 
proximidades da represa, não 
contam com abastecimento 
de água e coleta de esgoto.

Como boa parte da re-
gião compõe uma área de 
proteção ambiental (APA), a 
responsabilidade pela fisca-
lização recai primeiro sobre 
o Instituto Estadual de Flo-

A desapropriação pelo Esta-
do de toda a área no entorno 
da Represa de Vargem das 
Flores (ou Várzea das Flores, 
como também é conhecida), 
na divisa entre Contagem 
e Betim, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
 (RMBH), foi uma das alter-
nativas apresentadas ontem 
como solução para a acele-
rada degradação da região. A 
sugestão surgiu em audiência 
pública da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, realizada na 
sequência de visita dos depu-
tados à represa no dia 11 de 
maio deste ano.

A atividade atendeu a 
requerimento do deputado 
Geraldo Pimenta (PCdoB). O 
relatório da visita, lido pelo 
parlamentar, atestou que, se 
nada for feito, a sobrevivên-
cia do manancial está amea-
çada. A represa é responsável 
pelo abastecimento de água 
de cerca de 10% da RMBH. 

Apesar de sua importân-
cia, o manancial sofre, há pe-
lo menos três décadas, com 
ocupações irregulares e suas 
consequências (contamina-
ção por esgoto, corte da ve-
getação, queimadas, destrui-
ção de nascentes, acúmulo 
de lixo, etc.). Uma das denún-
cias levantadas na reunião é 
de que até o esgoto da Peni-
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Debatedores divergem sobre internação  
de adolescentes que usam drogas

Parlamentar apresenta denúncia contra PBH
vou ontem parecer favorável 
ao Projeto de Lei (PL) 834/15, 
do deputado Alencar da Silvei-
ra Jr. (PDT), que define medi-
das para combater o tabagis-
mo e proíbe o uso de cigarros e 
similares em recintos fechados 
de uso coletivo. O relator foi o 
deputado Dilzon Melo (PTB).

Paulo com o intuito de deso-
cupar imóveis na região co-
nhecida como “Cracolândia”.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) cobrou uma política pú-
blica voltada para a prevenção, 
com estratégias e diretrizes.

A Comissão de Combate 
ao Uso de Crack também apro-

Centro Referencial da Juven-
tude estaria confeccionando 
o “maior baseado do mundo” 
para ser utilizado em uma 
marcha da maconha.

O deputado Bosco  (PTdoB) 
aproveitou o debate para cri-
ticar a operação desencadea-
da pela Prefeitura de São 

Durante a reunião, o deputa-
do Léo Portela (PRB) apresen-
tou uma denúncia ao promo-
tor Márcio Oliveira de que a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) estaria contribuindo 
para a apologia ao uso de 
drogas. Segundo o relato, um 
grupo de frequentadores do 

Guilherme Dardanhan

Deputados e convidados discutiram, entre outros assuntos, o papel das comunidades terapêuticas

tes dependentes químicos. 
De acordo com o diretor de 
Articulação e Projetos da Se-
cretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas, Clóvis Benevi-
des, existem hoje, em Minas, 
mais de 700 vagas para inter-
nação provisória e tratamento 
de adultos usuários de drogas, 
financiadas com recursos fe-
derais, mas apenas 21 vagas 
destinadas a adolescentes.

Representantes do Estado 
também defenderam regras 
específicas para a internação 
dos adolescentes. Esse públi-
co representa 11,5% dos aten-
dimentos realizados no Cen-
tro de Referência Estadual em 
Álcool e Drogas (Cread-MG), 
conforme André Ferreira, dire-
tor da Subsecretaria de Estado 
de Políticas sobre Drogas.

munidades terapêuticas que 
apresentam condições de 
atendimento superiores às 
das unidades públicas, porém 
não são credenciadas ou não 
recebem recursos públicos. 
Reconhecimento – O depu-
tado Antônio Jorge destacou 
que o trabalho das comuni-
dades terapêuticas precisa 
ser reconhecido, ainda que 
sua atuação, no caso dos 
adolescentes, dependa de 
adequações. Ele tem realiza-
do audiências para aprimorar 
a Lei 22.460, e a questão da 
internação dos adolescentes 
poderá ser incluída na norma. 

Na prática, as divergên-
cias legais e terapêuticas le-
vam a uma quase inexistência 
de vagas públicas formais pa-
ra atendimento a adolescen-

reito à convivência familiar, 
complica o desenvolvimento 
escolar e pode criar uma de-
manda forçada, a pretexto de 
proteger os adolescentes”, 
advertiu Márcio Oliveira.

Argumentos parecidos fo-
ram apresentados pelo coor- 
denador municipal de Saúde 
Mental de Belo Horizonte, 
Arnor José Trindade Filho. 
“Temos que pensar mais em 
uma metodologia, e não em 
um lugar”, afirmou.

O consultor técnico da Fe-
deração Brasileira de Comuni-
dades Terapêuticas (Febract), 
Ronaldo Vitelli Viana, afirmou 
que os argumentos contrários 
à atuação dessas instituições 
na assistência aos adolescen-
tes revelam preconceito. Ele 
ressaltou que há muitas co-

O que fazer com um adoles-
cente usuário de drogas? O 
drama de muitas famílias bra-
sileiras foi o assunto discutido 
ontem, em audiência da Co-
missão de Prevenção e Com-
bate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas requerida por seu pre-
sidente, deputado Antônio 
Jorge (PPS). As carências dos 
serviços públicos de atendi-
mento e as divergências en-
tre representantes das diver-
sas instituições relacionadas 
ao tema foram evidenciadas 
durante a reunião. A audiên-
cia abordou também a opera-
cionalização da Lei 22.460, de 
2016, que fixa diretrizes para 
as comunidades terapêuticas, 
mas não contempla a inter-
nação de adolescentes. Ela é 
fruto de projeto do deputado 
Antônio Jorge.

De acordo com o promo-
tor Márcio Rogério de Olivei-
ra, coordenador do Centro de 
Apoio Operacional da Criança 
e do Adolescente, existem hoje 
de 5 mil a 6 mil adolescentes 
apreendidos na Capital por atos 
infracionais e a maioria deles 
relata uso de drogas. O pro-
motor diz que não sabe como 
encaminhar esses adolescen-
tes para um apoio eficiente. Na 
avaliação dele, a estrutura dos 
Centros de Atenção Psicossocial 
da Prefeitura de Belo Horizonte 
é inadequada, por não oferecer 
um atendimento específico.

O promotor considera 
que as comunidades tera-
pêuticas não são alternativa. 
“A presença de adolescentes 
em comunidades terapêuti-
cas afronta a primazia do di-

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.394

Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 3.794/16
Do procurador-geral de justiça. Fixa o percentual, relativo ao ano de 
2016, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Ministério Público. Votação em 1º turno 

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede revisão anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário, referente à data-base de 
2016. Votação em 1º turno

PL 132/15
Dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos. Institui o Dia do 
Ciclista. Discussão em turno único

PL 287/15
Do deputado Arlen Santiago. Institui o Dia do Perito Examinador de 
Trânsito. Discussão em turno único

PL 320/15
Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Institui a Semana Educa-
cional da Posse Responsável de Animais Domésticos e Educação Conti-
nuada. Discussão em turno único

PL 615/15
Da deputada Rosângela Reis. Institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil. 
Discussão em turno único

PL 698/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Institui o Dia Estadual do Combate 
ao Acidente de Trabalho e em Defesa da Saúde do Trabalhador. Discus-
são em turno único

PL 797/15
Do deputado Tadeu Martins Leite. Dispõe sobre a criação da Comenda 
Vice-Presidente José Alencar. Discussão em turno único

PL 1.084/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Institui o Dia do Agente de Seguran-
ça Penitenciário. Discussão em turno único

PL 1.346/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Institui a Semana Estadual do Jo-
vem Empreendedor. Discussão em turno único

PL 1.420/15
Do deputado Durval Ângelo. Institui o Dia Internacional do Direito à 
Verdade. Discussão em turno único

PL 2.459/15
Do deputado Dirceu Ribeiro. Institui o Dia Estadual das Cervejarias Ar-
tesanais Mineiras. Discussão em turno único

PL 2.668/15
Do deputado Geraldo Pimenta. Institui o Dia Estadual do Queijo. Dis-
cussão em turno único

PL 2.953/15
Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscien-
tização e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais. Discus-
são em turno único

PL 972/15
Do deputado Gustavo Valadares. Dispõe sobre a utilização de papel re-
ciclado pelos órgãos da administração pública. Discussão em 2º turno

PL 3.613/16
Do deputado Arnaldo Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Abadia dos Dourados. Discussão em 2º 
turno

PL 895/15
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção 
e Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes Matriculados nas 
Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino. Discussão em 1º turno

PL 1.094/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao município de Tombos. Discussão em 1º turno

PL 1.116/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Dispõe sobre os livros técnicos e di-
dáticos de nível fundamental, médio e superior de ensino em formato 
de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual. Dis-
cussão em 1º turno

PL 1.491/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Altera a destinação do imóvel de 
que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Piumhi. Discussão em 1º turno

PL 1.669/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Extrema. Discussão em 1º turno

COMISSÕES

Comando de aviação será debatido

Reunião sobre Comave será da Comissão de Administração

Clarissa Barçante

(PDT). O objetivo é verificar a 
situação do hospital, que pas-
sa por crise financeira. 

A Comissão de Cultura 
aprovou a realização de au-
diência sobre o Festival Lite-
rário de Araxá. O requerimen-
to é dos deputados  Bosco 
 (PTdoB) e Elismar Prado (PDT) 
e da deputada Rosângela Reis 
(Pros).
Conselho – A comissão es-
pecial que vai analisar a indi-
cação de Elizabeth Munaier 
Lages para o Conselho Es-
tadual de Educação elegeu 
presidente a deputada Ione 

O Decreto 47.182, que criou 
o Comando de Aviação do 
Estado (Comave), será tema 
de audiência da Comissão de 
Administração Pública. Re-
querimento nesse sentido foi 
aprovado ontem, por solici-
tação do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT). O Comave 
reúne as aeronaves do Corpo 
de Bombeiros e das Polícias 
Militar e Civil.

Na Comissão de Saúde, 
foi aprovada, entre outras so-
licitações, visita à Santa Casa 
de Belo Horizonte, a pedido 
do deputado Carlos Pimenta 

Pinheiro (DEM). O deputado 
Durval Ângelo (PT) foi eleito 

vice-presidente e, também, 
designado relator.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano da Escola Municipal Mar-
coni, de Belo Horizonte

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
debater, com a presença de convidados, o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte. Requerimento: deputado Felipe Attiê

9h30
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública 

(Teatro) – debater, com a presença de convidados, o não pagamento de 
alvarás judiciais pelo Banco do Brasil. Requerimento: deputados Fabiano 
Tolentino, Sargento Rodrigues, João Leite, Antonio Carlos Arantes e Gus-
tavo Valadares

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – debater, com a pre-
sença de convidados, a situação dos moradores do loteamento Manoel 
Brandão, em Pedro Leopoldo. Requerimento: deputado Durval Ângelo

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 

e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 
votar proposições da comissão

19h30
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Dia do Estado de Israel. 

Requerimento: deputado João Leite

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – População de rua
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack (16/11) 

– Experiência uruguaia de legalização da maconha
 4h40 Palestra – Práticas cidadãs nas redes sociais, com Wagner Meira 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 

o aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO
 6h30 Memória e Poder – Político Sylo Costa
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Redução de cesáreas
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 12h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 
o aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político Sylo Costa
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração do Dia do Estado 

de Israel
 20h30 Propaganda política 
 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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PL 1.821/15
Do deputado Neilando Pimenta. Dispõe sobre o desenvolvimento de 
ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias das 
vítimas de calamidades públicas. Discussão em 1º turno

PL 1.833/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de São José do Goiabal. Discussão em 1º turno

PL 1.934/15
Do deputado Elismar Prado. Dispõe sobre a política estadual de incen-
tivo ao acesso dos alunos da rede pública estadual ao cinema. Discus-
são em 1º turno

PL 1.947/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a Lei 12.503, de 1997, 
que cria o Programa Estadual de Conservação da Água. Discussão em 
1º turno

PL 2.280/15
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a comercialização de uniformes 
escolares no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.560/15
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Três Pontas. Discussão em 1º turno

PL 3.290/16
Do deputado Nozinho. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
município de Santa Maria de Itabira. Discussão em 1º turno

PL 3.401/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Muriaé. Discussão em 1º turno

PL 3.424/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis ao mu-
nicípio de São Gotardo. Discussão em 1º turno

PL 3.522/16
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Viçosa. Discussão em 1º turno

PL 3.675/16
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Betim. Discussão em 1º turno

PL 3.875/16
Do deputado André Quintão e outros. Concede anistia aos servidores 
públicos da educação que aderiram a paralisações relativas ao movi-
mento grevista de 2015. Discussão em 1º turno

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Iturama. Discussão em 1º turno

PL 4.322/17
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano 
de 2017. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)


