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Debates sobre liberdade de expressão
são tema de audiência na Assembleia

A liberdade de expressão ar-
tística é tema de audiência 
pública a ser realizada hoje 
(23), às 15 horas, no Audi-
tório do andar SE. A Comis-
são de Cultura vai abordar 
o assunto, que tem gerado 
controvérsia no País. As dis-
cussões em torno do tema 
ganharam força depois de 
alguns grupos terem acusado 
exposições e outras manifes-
tações artísticas de promove-
rem a pornografia e afronta-
rem símbolos religiosos. 

Duas mostras em especial 
acenderam o debate e foram 
acusadas de estimular a zoofi-
lia e pedofilia. Uma delas foi a 
exposição Queermuseu – car-
tografias da diferença na arte 
brasileira, com curadoria de 
Gaudêncio Fidelis, que reuniu 
270 trabalhos de 85 artistas 
que abordam a temática LGBT, 
questões de gênero e de diver-
sidade sexual. A mostra foi cen-
surada em Porto Alegre (RS).

Outra exposição que pro-
voca polêmica foi Faça você 
mesmo sua capela Sistina, do 
artista plástico mineiro Pedro 
Moraleida, em cartaz no Palácio 
das Artes, em Belo Horizonte.
Escola – Outras audiências 
e visitas de comissões estão 
marcadas para esta sema-
na, na ALMG. Ainda hoje, às 
9h30, a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência visita a Escola Es-

tadual Sandra Risoleta de Lima 
Hauck, em Belo Horizonte. O 
objetivo é conhecer as instala-
ções e as condições de funcio-
namento da escola e discutir 
as intervenções necessárias 
para melhor atendimento à 
pessoa com deficiência no 
local. A atividade faz parte de 
uma série de visitas da comis-
são a instituições de ensino, 
com esse mesmo intuito.

No Auditório José Alen-
car, às 14h30, a diretora-presi-
dente da Copasa, Sinara Mei-

relles Chenna, será ouvida 
pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te. Os deputados querem 
debater com ela medidas 
para solucionar a crise hídri-
ca nos municípios mineiros e 
denúncias de cobrança pelo 
tratamento de esgoto onde o 
serviço não é prestado.
Igreja ameaçada – Na quarta- 
-feira (25), a Comissão de Cul-
tura visita, às 10 horas, o distri-
to de Glaura, em Ouro Preto, 
para debater a recuperação da 

Igreja Matriz de Santo Antônio, 
que corre risco de desabamen-
to. A intenção é buscar soluções 
efetivas para a recuperação do 
monumento, erguido em 1758 
e tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).

Também na quarta, às 
12h30, deputados da Co-
missão de Agropecuária e 
Agroindústria participam da 
abertura da Semana Interna-
cional do Café (SIC), no Expo-
minas, na Capital. 

O uso de animais em charretes, como atração turística, será discutido em reunião conjunta na ALMG

Dia Mundial do AVC motiva reunião
Por enquanto, a agenda de 
quinta-feira (26) tem quatro 
audiências previstas. A Comis-
são de Saúde vai lembrar o Dia 
Mundial do AVC, às 10 horas, 
no  Plenarinho IV. O objetivo 
é reforçar a conscientização 
sobre os riscos e as formas de 
prevenção da doença cerebral 
que mais mata no Brasil. 

No Auditório José Alen-
car, às 14 horas, a Comissão 
de Agropecuária e Agroin-
dústria vai debater a crise na 
cadeia produtiva do leite, em 
Minas Gerais e no Brasil. 

A Comissão de Saúde se 
reúne de novo às 15 horas, 
para abordar a implemen-
tação da parceria público-

-privada (PPP) na Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), para a 
gestão, operação e manuten-
ção de suas unidades fabris. A 
reunião será no Plenarinho IV.

Por fim, também na quin-
ta-feira, uma audiência con-
junta das Comissões Extra-
ordinária de Proteção dos 
Animais e de Direitos Huma-

nos terá como tema o uso de 
animais em charretes, como 
atrativo em cidades históri-
cas. Também serão tratadas 
denúncias de violência con-
tra protetores de animais 
na cidade de Tiradentes 
(Região Central), que teria 
sido praticada por conduto-
res desses veículos.

Guilherme Bergamini / Arquivo
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Conselho de Contabilidade é homenageado
O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-
-MG), que completa 70 anos, foi homenageado em Reunião Es-
pecial de Plenário realizada na noite de quinta-feira (19). A ce-
rimônia foi solicitada pelo deputado Leonídio Bouças (PMDB), 
que entregou placa alusiva à ocasião ao presidente da entida-
de, Rogério Marque Noé.

Segundo o deputado, o CRC-MG, ao lado do poder público, foi 
responsável pela regulamentação definitiva da carreira dos profis-
sionais da contabilidade. “Essa homenagem é uma forma de agra-
decer o conselho por todos esses anos orientando os profissionais 
da área contábil, que tanto contribuem com o desenvolvimento 
econômico do País”, afirmou. 

Os conselhos regionais de contabilidade têm como atri-
buições a fiscalização e o estabelecimento de normas a serem 
seguidas por todos os profissionais da área.

O CRC-MG foi fundado em 1947, após a criação do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC).

Comissão manifestou apoio a demandas da educação

 Luiz Santana

COMISSÕES

Servidores pedem derrubada de veto a 
proposição de lei que anistia grevistas

Em audiência pública realizada 
na sexta-feira (20) pela Comis-
são de Direitos Humanos, ser-
vidores da educação criticaram 
o veto total do governador Fer-
nando Pimentel à Proposição 
de Lei 23.478, que concede 
anistia aos grevistas de 2015, e 
cobraram o cumprimento pelo 
governo de acordos referentes 
a pautas financeiras e jornada 
de trabalho da categoria. A reu-
nião, solicitada pelo deputado 
Rogério Correia (PT), teve as 
presenças de representantes 
do Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação (Sind-
-UTE) e das Superintendências 
Regionais de Ensino (SREs).

A coordenadora-geral do 
Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, 
lamentou a ausência de re-
presentantes do governo e 
disse que o desafio dos tra-
balhadores tem sido manter 
a mobilização na luta pela ga-
rantia de direitos.

Para Beatriz Cerqueira, há 
um discurso de que os servi-
dores da educação estariam 
sendo privilegiados pelo atual 
governo, mas ela argumentou 
que o que vem sendo feito se-
ria uma recuperação de per-
das históricas. “Ainda somos o 
pior salário do funcionalismo 
público estadual e estamos 
enfrentando um contingen-

ciamento orçamentário. No 
primeiro semestre, foi inves-
tido apenas 38% do mínimo 
constitucional”, declarou.

A coordenadora do Sind-
-UTE reforçou a importância 
da derrubada do veto à Pro-
posição de Lei 23.478. A maté-
ria está na faixa constitucional 
do Plenário (com preferência 
de votação sobre as demais 
proposições). A Comissão Es-
pecial opinou pela manuten-
ção do veto do governador.
Negociação – Representantes 
das SREs de várias regiões do 
Estado participaram do deba-
te e foram unânimes na soli-
citação de mais abertura por 
parte do Poder Executivo nos 
processos de negociação das 
reivindicações da categoria.

O membro da SRE do 
Órgão Central, Diego Freitas, 
disse que o governo desres-
peita acordos feitos com os 
trabalhadores. Segundo ele, 
a greve de 2015 foi deflagrada 
pela falta de abertura para ne-
gociações, e as tratativas fei-
tas com o secretário de Esta-
do de Governo, Odair Cunha, 
não vêm sendo cumpridas, 
sob a alegação da crise econô-
mica. “O governo não avança 
nas pautas financeiras e nas 
não financeiras, que passam 

pelas correções de distorções 
de carga horária e de férias-
-prêmio. Além disso, promove 
perseguições e cortes de pon-
to”, denunciou.

A representante da SRE 
de Araçuaí (Vale do Jequiti-
nhonha), Joeliza Gama, disse 
que os técnicos em educação 
sofreram perdas que reduzi-
ram em quase R$ 1 mil seus 
vencimentos.

A ausência de represen-
tantes do governo motivou 
o deputado Rogério Correia 
(PT) a apresentar requeri-
mento para que a comissão 
realize uma visita à Secretaria 
de Estado de Educação, a fim 
de que os servidores possam 
apresentar suas demandas. O 
parlamentar ponderou que o 
Estado passa por dificuldades 
financeiras e que existe uma 
política de cortes de direitos 
adotada pelo governo fede-
ral. Rogério Correia afirmou, 
ainda, que vai trabalhar em 
favor da derrubada do veto à 
anistia na Assembleia.

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) lamentou o 
que chamou de “estado de 
calamidade da educação em 
Minas” e disse que faltam re-
cursos para o transporte e a 
merenda escolar.

 Guilherme Bergamini
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Segunda-feira (23/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos do Jaíba (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita à Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima Hauck, para co-
nhecer suas instalações e condições de funcionamento. Requerimento: 
deputado Duarte Bechir

14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório José 

Alencar) – ouvir a diretora-presidente da Copasa, Sinara Chenna, sobre 
as ações de enfrentamento da crise hídrica nos municípios e a cobrança 
de tratamento de esgoto onde o serviço não é prestado. Requerimento: 
deputado Antonio Carlos Arantes

15 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE) – debater, com a presença de convida-

dos, a liberdade de expressão artística. Requerimento: deputada Marília 
Campos e deputado Rogério Correia

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Kainan Belato (violino) e Murilo Barbo-

sa (piano); 2ª parte: João Morales (violão); 3ª parte: Dersu Soares (piano)
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Histórico e Geo-

gráfico de Minas Gerais. Requerimento: deputado Lafayette de Andrada

Terça-feira (24/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos do Jaíba (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 

Escola Estadual José Rodrigues Betim, de Ibirité
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório SE)
11 horas

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 

Escola Estadual José Rodrigues Betim, de Ibirité
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

ACONTECE NA SEMANA

PLANEJAMENTO

Luta pelo acesso à água marca discussão
sobre o PPAG no Vale do Jequitinhonha

“Não tenho esperança de ver, 
mas é preciso lutar para que 
meus netos vejam um dia”. A 
afirmação, sobre a universali-
zação do acesso à água para 
todos que quiserem tirar seu 
sustento da terra nos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, é 
de Auxiliadora Alves Martins, 
a Dôra, diretora do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Coronel Murta. Ela foi uma 
das participantes da segunda 
reunião da Discussão Partici-
pativa do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 – Revisão para 
2018, realizada ao longo da 
sexta-feira (20), em Itaobim 
(Vale do Jequitinhonha).

Os encontros para revi-
são do PPAG no interior são 
focados nos temas “Água” 
e “Agricultura familiar”. Em 
Itaobim, ainda surgiram de-
mandas ligadas à cultura.

As afirmações de Dôra 
– mãe, avó, agricultora fa-
miliar e sindicalista – tradu-
zem a crescente mobilização 
social na região para influir 
na agenda do poder públi-
co. Para isso, segundo ela, é 
fundamental a participação 
em debates como a revisão 
do PPAG. “Estamos cansados 

de ter alguém nos represen-
tando somente de quatro em 
quatro anos. Falam que aqui 
é o vale da miséria, mas es-
tão enganados. Aqui é um 
vale de gente sofrida, sim, 
mas, temos muitas riquezas. 
O problema é que somos es-
quecidos”, lamentou.

A reunião em Itaobim 
teve a presença de técnicos 
do governo do Estado, que 
discutiram detalhes do PPAG 
com lideranças locais. À tar-
de, os participantes se reu-
niram em grupos de trabalho 
para formular propostas de 
revisão do plano.

O PPAG organiza os pro-
gramas e ações que o gover-
no pretende desenvolver no 
período de quatro anos. A 
proposta de revisão do PPAG 
2016-2019 para o exercício 
2018 está contida no Projeto 
de Lei (PL) 4.665/17, do go-
vernador Fernando Pimentel.

Todas as sugestões colhi-
das nos grupos de trabalho 
formados em Itaobim serão re-
cebidas pela Comissão de Par-
ticipação Popular e podem ser 
transformadas em propostas 
de ação legislativa (PLE), po-
dendo dar origem a emendas 
ao PPAG e ao Orçamento do 

Estado ou a pedidos de provi-
dências ao poder público.

 “Precisamos fazer o que 
for melhor para o povo, mas 
primeiro decidir isso com o 
povo. Quando reunimos as 
pessoas, elas vão dizer o que 
mais precisam”, afirmou o 
presidente da Comissão de 
Participação Popular, depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
que coordenou as discussões 
em Itaobim.

A primeira cidade a rece-
ber a discussão participativa 
do PPAG neste ano foi Gover-

nador Valadares (Rio Doce), 
na quarta-feira (18). Outra 
reunião regional está agenda-
da para Montes Claros (Nor-
te), no dia 10 de novembro. 
A revisão do PPAG também 
inclui um encontro estadual, 
com as discussões ampliadas, 
em Belo Horizonte, entre os 
dias 30 de outubro e 9 de no-
vembro, na ALMG. As inscri-
ções para todos os encontros 
podem ser feitas on-line, mas 
também é possível se inscre-
ver pessoalmente nos dias 
dos eventos.

Itaobim recebeu a segunda reunião de revisão do PPAG

Willian Dias 
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TV ASSEMBLEIA

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

19 horas
• Pensando em Minas (Teatro) – A crise política e seus possíveis reflexos 

nas eleições 2018, com os cientistas políticos João Francisco Meira e 
Juarez Guimarães

Quarta-feira (25/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos do Jaíba (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 8º ano da Escola Estadual 

Pandiá Calógeras, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Cultura (Ouro Preto) – visita à Igreja Matriz de Santo Antô-

nio, no distrito de Glaura, para debater soluções efetivas para sua recu-
peração. Requerimento: deputado Bosco

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

12h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – visita ao 

Expominas para participar da abertura da Semana Internacional do Café. 
Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, 
Emidinho Madeira, Isauro Calais e Gustavo Santana

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Iseib, de Betim

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

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

narinho IV)

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

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (26/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos do Jaíba (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, o Dia Mundial do AVC. Requerimento: deputado Carlos Pimenta
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório José Alencar) 

– debater, com a presença de convidados, a crise na cadeia do leite. 
Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino 
e Gustavo Santana

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Pitágoras, 
de Betim

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 

convidados, a implementação de parceria público-privada na Fun-
dação Ezequiel Dias, para a gestão de suas unidades fabris. Requeri-
mento: deputados Rogério Correia, Carlos Pimenta, Antonio Carlos 
Arantes e Doutor Jean Freire

• Comissões Extraordinária de Proteção dos Animais e de Direitos Huma-
nos (Auditório SE) – debater, com a presença de convidados, o uso das 
charretes como atrativo turístico em municípios do Estado. Requerimen-
to: deputado Noraldino Júnior

Sexta-feira (27/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos do Jaíba (Galeria de Arte)

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo O pequeno, com o grupo A Patela Cia. de 

Teatro & Dança

 0h Zás – Dupla Ramon e Rozado
 0h30 Comissão de Segurança Pública (12/7) – Fechamento de 11 

companhias de batalhões da PM em Minas 
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

Gerais do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – A mídia e a Justiça 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – A mulher e a gravidez no cárcere
 9h Compactos de Comissões 
 9h20 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h35 Comissão de Minas e Energia (2/10) – Debate a compensação 

financeira pela exploração de recursos minerais
 12h40 Compactos de Comissões
 13h Geração – Jovens cientistas 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Documentário Diálogos Possíveis (Segunda Temporada) – 

Gênero e orientação sexual 
 14h30 Comissões (ao vivo) 
 18h Sala de Imprensa – A  mulher e a gravidez no cárcere
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Segunda Musical – Quarteto Musik 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 110 anos do 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma política e Eleições 2018

• programação sujeita a alterações 

Correção: A data impressa na capa do Assembleia Informa de sexta-feira,  
20 de outubro de 2017, saiu erroneamente grafada como 20 de agosto de 2017.


