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Semana das comissões tem debate sobre 
futuro dos parques de águas do Sul 

Escola agrícola e alho motivam audiências

de 2014 e 2015. Segundo o 
 IBGE, Minas Gerais é o Esta-
do com maior área plantada 
de eucalipto no Brasil: 1,7 
milhão de hectares.

Às 14h30, no Plenarinho 
IV, a Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia discu-
te a atuação do Tribunal de 
Contas do Estado no contro-
le externo da educação pú-
blica. A audiência vai abor-
dar especialmente o projeto 
Na Ponta do Lápis: A Escola 
na Formação, o Tribunal na 
Fiscalização. 

Às 9h30, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência visita a 
Escola Estadual Francisco Sa-
les, no Barro Preto, em Belo 
Horizonte, para verificar as 
condições de funcionamento 
da instituição.

ro quadrimestre de 2016 e 
no primeiro de 2017. A reu-
nião cumpre determinação 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que obriga o Poder 
Executivo a fazer demons-
tração e avaliação do cum-
primento das metas fiscais, 
a cada quatro meses.

Outras duas audiências 
estão previstas para amanhã. 
No Plenarinho II, a Comissão 
de Participação Popular de-
bate a situação dos produ-
tores de eucalipto do Leste 
de Minas. Há informações 
de que, com a recessão eco-
nômica, muitos deles amar-
gam prejuízos. Além disso, 
o plantio de florestas no Es-
tado vem caindo. Os dados 
mais recentes mostram que 
houve uma redução de pelo 
menos 30% entre os anos 

hidrominerais é que ocorra 
nesses municípios o mes-
mo que ocorreu em São 
Lourenço, também no Sul, 
onde o parque das águas 
é explorado em regime de 
concessão privada desde 
1994 pelo grupo Perrier/
Nestlé. Entidades conserva-
cionistas consideram que o 
grupo empresarial vem pro-
movendo uma superexplo-
ração dos aquíferos de São 
Lourenço, o que teria secado 
algumas fontes e provocado 
outros prejuízos ambientais
Metas – Também amanhã, 
a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) realiza, às 14h30, no 
Plenarinho I, audiência para 
a prestação de contas sobre 
as metas fiscais estabeleci-
das para o Estado no tercei-

A situação das estâncias hi-
drominerais do Sul de Minas 
é tema de audiência públi-
ca da Comissão de Desen
volvimento Econômico, mar-
cada para amanhã (13), às 
15 horas, no Plenarinho III. 
Os deputados vão discutir 
com convidados o projeto da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) de estabe-
lecer parceria privada para a 
exploração de águas minerais 
de Caxambu, Cambuquira e 
Lambari. A audiência é uma 
das seis previstas para esta 
semana, encurtada pelo fe-
riado de Corpus Christi. Tam-
bém está marcada uma visita 
de comissão.

A principal preocupação 
das populações das cida-
des que abrigam estâncias 

Clarissa Barçante

Discussão sobre venda de alho na CeasaMinas é resultado de visita da comissão ao local

produto, enquanto no Merca-
do Livre do Produtor (MLP) ele 
estaria sendo comercializado 
sem cobrança de impostos.

do, dentro da própria CeasaMi  
nas. Os comerciantes do local 
pagam 18% de ICMS sobre 
essa modalidade de venda do 

na segundafeira (5), quando 
comerciantes reclamaram de 
concorrência desleal em rela-
ção à venda do alho descasca-

Na quartafeira (14), duas au-
diências públicas estão pre-
vistas na pauta do Legislativo 
mineiro. Às 14h30, no Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira, a Comissão de 
Participação Popular se reú-
ne para debater o Plano de 
Ação Orçamentária das Es-
colas Família Agrícola (EFAs) 
de Minas Gerais, que tem o 
objetivo de apoiar financeira-
mente esses estabelecimen-
tos educacionais.

Às 15 horas, a Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria faz audiência, no Auditó-
rio, para discutir as condições 
de comercialização de alho e 
a segurança dos comercian-
tes que atuam nessa área nas 
Centrais de Abastecimento de 
Minas Gerais (CeasaMinas), 
em Contagem, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. 

A comissão visitou o local, 
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Guia orienta cidadão sobre as diversas
maneiras de interagir com a ALMG

Parlamentares da Assembleia Legislativa
são condecorados pela Polícia Militar

Publicação informa sobre canais de participação

Medalha foi entregue em solenidade na Academia de Polícia

Divulgação

Guilherme Dardanhan

pelo Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC), pela Ou-
vidoria Parlamentar e pela 
Biblioteca. As atividades de 
comunicação da ALMG tam-
bém são destacadas.
Educação – Os projetos, cur-
sos e ações de educação para 
a cidadania promovidos pela 
Escola do Legislativo estão 
agrupados numa mesma se-
ção. Nesse capítulo, há ainda 
informações sobre o Centro 
de Apoio às Câmaras (Ceac), 
o Espaço Cidadania e o Pro-
con Assembleia, entre outros 
órgãos que oferecem atendi-
mento direto ao cidadão.

No último capítulo, foram 
reunidas as diversas iniciati-
vas culturais da ALMG. Artes 
plásticas, artesanato, mostras 
educativas e institucionais 
podem ser vistos no Espaço 
PolíticoCultural Gustavo Ca-
panema. Espetáculos de dan-
ça, música e artes cênicas ocu-
pam o Teatro da Assembleia.

informações para o sidadão, 
todas as formas de interação 
e participação no Parlamento 
mineiro. O guia está disponí-
vel para consulta no formato 
PDF, no Portal da Assembleia 
(almg.gov.br).

As informações do guia 
estão organizadas em quatro 
tópicos: atividades relaciona-
das ao processo legislativo; 
acesso à informação e espa-
ços de interação com a socie-
dade; educação para a cida-
dania; e atividades culturais.

Na primeira seção, são 
apresentadas as atividades 
do Plenário e das comissões 
e os eventos institucionais. 
Os cidadãos podem acom-
panhar as discussões que se 
dão nesses espaços privile-
giados de interlocução com 
a sociedade e, muitas vezes, 
participar desses debates.

No capítulo dedicado ao 
acesso à informação, são des-
critos os serviços oferecidos 

parceira na construção da po-
lítica de segurança do Estado.

A solenidade foi encerra-
da com um desfile dos grupa-
mentos das unidades espe-
cializadas da Polícia Militar.

sembleia, o deputado Leonídio 
Bouças elogiou a atuação da 
PMMG, que, segundo ele, é re-
conhecida como a melhor po-
lícia do Brasil. O parlamentar 
disse, também, que a ALMG é 

Legislativa. Com o objetivo 
de orientar a sociedade, fo-
ram reunidas em uma publi-
cação, o Guia de serviços e 

São diversos os caminhos que 
cada pessoa ou organização 
pode escolher para entrar em 
contato com a Assembleia 

Melo (PMDB), Bosco (PTdoB) 
e Leonídio Bouças (PMDB) e a 
deputada Geisa Teixeira (PT). 
Recebeu, ainda, a comenda 
o capitão da PMMG Mauro 
Lúcio da Silva Júnior, ajudan-
te de ordens do presidente 
da Assembleia. O deputado 
Cabo Júlio (PMDB) participou 
da solenidade.

Em seu discurso, o go-
vernador Fernando Pimentel 
destacou a queda dos índices 
de criminalidade no Estado. 
Pimentel também mencio-
nou os investimentos que o 
seu governo fez na Polícia Mi-
litar, entre os quais a compra 
de 1,5 mil viaturas e a nome-
ação de 2,7 mil novos inte-
grantes da corporação.

Falando em nome da As-

Seis parlamentares da As-
sembleia Legislativa recebe-
ram, na manhã de sextafeira 
(9), a Medalha Alferes Tira-
dentes, a mais alta comenda 
da Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG). A homena-
gem foi entregue na cerimô-
nia comemorativa dos 242 
anos da corporação, realiza-
da na Academia de Polícia, 
em Belo Horizonte.

Participaram da soleni-
dade o presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e o governa-
dor Fernando Pimentel, entre 
outras autoridades do Esta-
do. Foram agraciados com a 
medalha os deputados André 
Quintão (PT), Fábio Avelar 
de Oliveira (PTdoB), Douglas 

HOMENAGEM

COMUNICAÇÃO
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Em oficina de educador americano, jovens
aprendem democracia por meio da música

Sarah Torres

O educador Wesley J. Watkins orienta os participantes da oficina Jazz and democracy

O evento contou também 
com a presença dos músicos 
mineiros Toninho Horta e Gui-
lherme Peluci. Eles tocaram, 
improvisaram e participaram 
da oficina. “Jazz é sobre liber-
dade e coletividade, democra-
cia também. Essa é a mensa-
gem”, disse Toninho Horta. Ele 
elogiou a abordagem e disse 
que foi importante tratar tam-
bém de temas como treino e 
trabalho, que tanto a música 
quanto a política exigem.

“Temos um grêmio na 
escola, mas muitas vezes a di-
reção toma decisões impor-
tantes sem nos comunicar. A 
gente precisa melhorar isso”, 
disse Ana Carolina Otone, de 
16 anos, a partir das discus-
sões travadas durante a ofici-
na. “A música é uma forma de 
se expressar e de influenciar 
sem o uso da força física. A 
política também tem que ser 
assim”, afirmou Vanessa Apa-
recida Pereira, de 19 anos.

era professor de história ame-
ricana. Foi a partir de então 
que ele elaborou a metodo-
logia que utiliza para discutir 
democracia com jovens de di-
ferentes países do mundo. 

“Uma das questões fun-
damentais é entender que o 
processo não funciona sem ca-
da um dos participantes”, ex-
plicou Watkins. “A questão em 
nossa democracia é quem são 
os participantes, quem faz par-
te do processo”, completou.

Sessenta adolescentes, entre 
participantes do Parlamento 
Jovem de Minas 2017 e in-
tegrantes do Núcleo Vida da 
Assembleia Legislativa, par-
ticiparam, na sextafeira (9), 
na Escola do Legislativo, da 
oficina Jazz and democracy, 
oferecida pelo educador 
americano Wesley J. Watkins. 
A atividade resultou de uma 
parceria da ALMG com a Em-
baixada dos Estados Unidos 
no Brasil. 

Na oficina, os participan-
tes vivenciaram situações que 
são comuns ao jazz e à demo-
cracia. Eles aprenderam, por 
exemplo, que a participação 
de cada um é fundamental, 
mas o coletivo precisa ser 
mais importante do que os 
egos individuais e que a im-
provisação é bemvinda, mas 
a liberdade de cada um tem 
que estar em equilíbrio com 
o que é o melhor para o gru-
po. A partir dessas situações, 
Watkins aborda os processos 
democráticos.

Fundador da organização 
não governamental (ONG) 
 Jazz and Democracy, o edu-
cador disse que se apaixonou 
pelo jazz nos tempos de facul-
dade e começou a usar o ritmo 
musical em suas aulas, quando 

Bandas mineiras são homenageadas 
Ricardo Barbosa

A Assembleia Legislativa ho
menageou, em Reunião Espe
cial de Plenário na noite de 
quintafeira (8), as bandas de 
música de Minas Gerais. A so
lenidade foi realizada a reque
rimento do deputado Glaycon 
Franco (PV). “As bandas de 
música são, há séculos, uma 
tradição mineira”, afirma o 
parlamentar. Segundo ele, ho
menageá-las é destacar uma 
parte fundamental da história 
do Estado. 

Durante a reunião, Glay
con Franco e o também deputa
do Bosco (PTdoB) entregaram 

placa alusiva à homenagem ao 
presidente da Sociedade Mu
sical Santa Cecília, de Conse
lheiro Lafaiete, Reinaldo Silva 
Goulart. Também participou 
da solenidade o deputado Cris
tiano Silveira (PT). 

A primeira corporação de 
música de que se tem notícia 
no Brasil é de Mariana (Região 
Central do Estado), criada em 
1774 e regida pelo maestro Pe
dro Nolasco da Costa  Athayde. 
De acordo com o site Bandas 
de Minas, Minas Gerais tem 
438 bandas registradas, um 
terço do total do Brasil.

CIDADANIA

REUNIÃO ESPECIAL
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Banda Little Chicken
 0h30 Comissão de Segurança Pública (2/5) – Debater os casos 

de explosão de caixas eletrônicos e a atuação criminosa de 
quadrilhas especializadas

 4h Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com  
Marlise Matos 

 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 6: O 
surgimento das assembleias legislativas provinciais, em 1834

 6h30 Sala de Imprensa – Regulação da mídia 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Política Agropecuária e de Defesa do 

Consumidor (20/4) – Melhorias necessárias ao processo de 

inspeção e fiscalização de produtos de origem animal
 13h Geração – Movimento estudantil 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 6: O 

surgimento das assembleias legislativas provinciais, em 1834
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Direitos Humanos (24/5) – Atuação da 

mineradora Anglo American em Conceição do Mato Dentro 
 18h25 Sala de Imprensa – Regulação da mídia 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Palestra – Previdência social no Brasil, com Décio Bruno Lopes 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (12/6)

8 horas
• Exposições Linha do tempo, de Itamara Ribeiro, e Jatobá, de Sérgio Au-

gusto (Galeria de Arte) – abertura das mostras à visitação
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Máximo Bemquerer (piano); 2ª par-
te: Gabriel Faustino (contrabaixo) e Máximo Bemquerer (piano)

Terça-feira (13/6)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação dos produtores de eucalipto do Leste de 
Minas. Requerimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual Francisco Sales, para conhecer as con-
dições de funcionamento e as intervenções necessárias para atender a 
pessoas com deficiência. Requerimento: deputado Duarte Bechir e de-
putadas Celise Laviola e Ione Pinheiro

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 

Belo Horizonte
14h15

• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União 
 (Plenarinho II)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – debater, 

com a presença de convidados, a atuação do Tribunal de Contas do Es-
tado no controle externo da educação pública, especialmente o projeto 
Na Ponta do Lápis. Requerimento: deputada Celise Laviola

• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – de-

bater, com a presença de convidados, a apresentação das metas fiscais 
do Estado, referentes ao quarto quadrimestre de 2016 e ao primeiro 
quadrimestre de 2017. Requerimento: deputado Tiago Ulisses

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, 

com a presença de convidados, a licitação das águas de Caxambu, Cam-
buquira e Lambari pela Codemig. Requerimento: deputado Antonio 

 Carlos Arantes
15h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)
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 (14/6)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio do Colé-

gio Tiradentes, de Betim
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)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 5º ano do Instituto Casa Viva, de 

Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Participação Popular (Espaço Democrático José Aparecido 

de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, o Plano de Ação 
Orçamentária das Escolas Família Agrícola de Minas Gerais. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com 

a presença de convidados, as condições de comercialização de alho e a 
segurança dos comerciantes dessa área na CeasaMinas. Requerimento: 
deputados Duarte Bechir e Antonio Carlos Arantes

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

(Plenarinho IV)
16 horas

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


