
31 DE OUTUBRO DE 2017 – TERÇA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.168

Sociedade auxilia a direcionar recursos

Governo do Estado vai manter ações e 
programas de direitos humanos e esporte

de providência ou emendas a 
projetos de lei.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT), que preside a co-
missão, destacou a relevância 
da participação da sociedade 
nesse processo. “É o momento 
de fazer mais com menos. En-
tão, é importante ouvir a popu-
lação para direcionar os poucos 
recursos que existem”, afirmou.

planejamento estadual.
Tramitação – A Comissão de 
Participação Popular é a res-
ponsável por acolher e enca-
minhar as propostas de ação 
legislativa (PLEs), geradas a 
partir das sugestões popula-
res oriundas do processo de 
discussão do PPAG. Essas pro-
postas podem se materializar 
em requerimentos, pedidos 

Ao fim de cada ano, o 
plano passa por uma revisão, 
de forma a adequá-lo ao Or-
çamento do Estado para o 
ano seguinte. O Poder Execu-
tivo encaminha à ALMG um 
projeto de lei com essa revi-
são do PPAG, e a sociedade, 
por meio das discussões par-
ticipativas, tem a chance de 
opinar e propor mudanças no 

O PPAG é um dos quatro pro-
jetos de lei que compõem o 
planejamento orçamentário 
do Estado. Com um período 
de abrangência de quatro 
anos, seu objetivo é organizar 
os programas e ações gover-
namentais, com as respecti-
vas metas físicas e orçamen-
tárias nas diversas áreas abar-
cadas pelas políticas públicas.

ICMS – A Lei Estadual de In-
centivo ao Esporte (Lei 20.824, 
de 2013), que fomenta a área 
por meio da isenção de ICMS 
a empresas, também foi lem-
brada por Mendonça. Confor-
me explicou, parte dos recur-
sos que a empresa arrecada é 
destinada à Secretaria de Es-
portes, para apoio a projetos 
com dificuldade de captação.

De acordo com o repre-
sentante do governo, o orça-
mento atual da área chega a 
R$ 35 milhões, e a previsão é 
que esse orçamento se man-
tenha em 2018. 

(Zona da Mata).
Esporte paralímpico – O as-
sessor-chefe de Planejamen-
to da Secretaria de Estado de 
Esportes, Vinícius Mendonça, 
abordou a ação Bolsa-Atleta e 
Bolsa-Técnico, que, em 2017, 
ampliou o número de benefi-
ciários atendidos, destinando 
vagas específicas para o para-
desporto.

De acordo com Mendonça, 
em 2016, 109 atletas e técni-
cos do esporte paralímpico fo-
ram beneficiados. No edital de 
2017, a previsão é que a ação 
beneficie 175 pessoas.

Crise – Entre as entregas fei-
tas no setor em 2017, Barbo-
sa destacou a manutenção 
dos programas de proteção, 
que têm como beneficiários 
pessoas ameaçadas, entre as 
quais crianças e adolescen-
tes, vítimas e testemunhas.

Já no âmbito da promo-
ção dos direitos humanos, 
Barbosa mencionou a entre-
ga, até o fim do ano, de mais 
três novos centros de referên-
cia no assunto, nas Regiões 
Norte, Mucuri e Sul, além da 
unidade já em funcionamen-
to desde 2016 em Juiz de Fora 

A Assembleia iniciou ontem o 
encontro estadual da Discus-
são Participativa do Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2017-2019 – Revi-
são 2018, em Belo Horizonte. 
Na manhã desse primeiro dia 
de atividades, representantes 
estaduais das áreas de direitos 
humanos e esportes fizeram 
um balanço das execuções em 
2017 e informaram que, para 
2018, não estão previstas no-
vas ações, mas sim a manu-
tenção e a consolidação das 
políticas já em curso.

Assim como ocorreu neste 
ano, a previsão para o próxi-
mo exercício é que o governo 
trabalhe com um déficit or-
çamentário, estimado em R$ 
8,2 bilhões, conforme dados 
apesentados pelo diretor da 
Superintendência Central de 
Planejamento e Programação 
Orçamentária, Leandro Pereira.

Nesse contexto, o asses-
sor de Planejamento da Se-
cretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania, Sérgio Barbosa, 
disse que, na área, a expec-
tativa para 2018 é trabalhar 
na manutenção das metas de 
2017. “Esperamos para 2019 
um contexto de orçamento 
melhor, para fazer a amplia-
ção das políticas”, relatou.

Guilherme Bergamini 

Nas discussões participativas do PPAG, representantes do governo fazem um balanço das ações em curso
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Cidades do Sul de Minas cobram
manutenção de escolas especiais

sassistida”, destacou.
Crueldade – Antonio Carlos 
Arantes criticou a “frieza e a 
crueldade” do governo do Esta-
do, que estaria tratando o pro-
blema apenas por números, 
sem um olhar humanizado. “A 
esperança é que o Executivo 
volte atrás na ideia de fechar 
essas escolas”, afirmou.

O deputado Cássio Soares 
(PSD) salientou que muitas 
escolas não estão preparadas 
sequer para os alunos regula-
res, menos ainda para os es-
peciais. Para ele, mesmo que a 
intenção da inclusão seja boa, 
o resultado não está sendo. 

As mães recepcionaram 
a comissão e fizeram queixas 
semelhantes. “Meu filho tem 
10 anos, é cadeirante, usa 
fralda, se morde e faz baru-
lho. Eu não tenho confiança 
de deixá-lo em uma escola re-
gular”, desabafou Érica Melo. 

Autoridades da cidade 
prometeram encampar a luta 
da comissão e acionar a Justiça 
por novas matrículas. Duarte 
Bechir ressaltou que as esco-
las especiais têm demanda. 
“Dependendo da deficiência, 
eles não têm como interagir e 
aprender nas escolas regulares. 
A parte clínica também fica de-

cessária uma nova concepção 
para que a escola lide com os 
dois tipos de alunos.
Monte Santo – A Escola Esta-
dual Padre Pascoal Berardo, 
em Monte Santo de Minas, vive 
drama semelhante. Ela tam-
bém tem 16 alunos e, por isso, 
já perdeu parte dos servidores, 
incluindo especialistas da equi-
pe multidisciplinar. Mas tem 
prédio próprio, todo adaptado, 
que já recebeu 80 alunos. Hoje, 
vários espaços estão fechados. 
Para Duarte Bechir, a escola 
poderia, inclusive, receber os 
alunos de São Sebastião do Pa-
raíso, com um caráter regional.

Rudson Gustavo Silvestre, 
fisioterapeuta da Mariana 
Marques, salientou que a 
transferência dos alunos teria 
que ser o último passo da in-
clusão, após a adequação dos 
prédios das escolas regulares 
e a capacitação dos professo-
res e pedagogos. 

Representantes da Supe-
rintendência Regional de En-
sino (SRE) da cidade também 
participaram da visita e de-
fenderam a inclusão, mesmo 
reconhecendo que as escolas 
regulares não foram adapta-
das. O diretor da SRE, Alípio 
Mumic Filho, admitiu ser ne-

Capacitação deveria preceder transferência

matemática da rede regular, 
Marcelo Morais, contou que 
a sonda de um aluno espe-
cial se soltou e nem ele nem 
o professor de apoio sabiam 
o que fazer. “Coloquei o estu-
dante no carro e levei para a 
UPA. Deixei os outros 40 na 
sala. Eu, professor, não estou 
preparado para ter alunos 
que precisam de mais aten-
ção”, desabafou.

sita regularmente os alunos 
que foram transferidos, e vem 
constatando problemas. “Te-
mos uma aluna que foi inclu-
ída três vezes e voltou. Eles 
precisam desenvolver inteli-
gências múltiplas, enquanto 
a escola regular se preocupa 
mais com a questão pedagó-
gica”, compara Cássia.

O presidente da Câma-
ra Municipal e professor de 

2004. “Desde 2014, novas ma-
trículas foram proibidas e são 
feitas somente com ordem 
judicial. Hoje, a escola atende 
apenas 16 estudantes no ensi-
no fundamental”, relatou.

A unidade não tem sede 
própria e funciona em salas 
alugadas da Apae, que reivin-
dica o espaço para ampliar o 
atendimento. Uma equipe 
multidisciplinar da escola vi-

Duas cidades e um só desejo: 
o atendimento diferenciado, 
multidisciplinar e clínico para 
as crianças que hoje frequen-
tam as escolas especiais. Dian-
te do anunciado fechamento 
dessas unidades, para inclusão 
dos alunos em turmas regula-
res, deputados da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência estiveram on-
tem em São Sebastião do Pa-
raíso e Monte Santo de Minas, 
no Sul do Estado, para conver-
sar com a comunidade escolar.

Já são nove as escolas vi-
sitadas pela comissão, que en-
cerrará esse diagnóstico no Bar-
reiro, em Belo Horizonte, antes 
de promover amplo debate so-
bre o tema na sede da ALMG. O 
objetivo, segundo o presidente, 
deputado Duarte Bechir (PSD), 
é elaborar um relatório a ser 
entregue para o Executivo, com 
sugestões para que o processo 
de inclusão ocorra de forma 
menos traumática.

Em São Sebastião do Paraí- 
so, na visita requerida por Be-
chir e Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), a diretora da Escola 
Estadual de Educação Especial 
Mariana Marques, Cássia de 
Souza Lima, contou que a uni-
dade chegou a ter 318 alunos 
antes do início da inclusão, em 

 Luiz Santana

Comissão visitou escolas especiais nos municípios de São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Morei-
ra para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno 
único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Votação em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Votação em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo 
Menicucci para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Cam-
polina para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar 
Guimarães para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno 
único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 

Assembleia vai economizar energia
com microusina de geração fotovoltaica

Clarissa Barçante 

A produção da microusina de geração fotovoltaica será de aproximadamente 5.500 kWh/mês 

da Assembleia. O equipa-
mento será usado para gerar 
energia elétrica para o Palá-
cio da Inconfidência em situ-
ações de falta desse recurso 
ou em horários de ponta 
(entre 18 e 21 horas), com o 
objetivo de gerar economia 
na conta de luz da instituição.

Essa iniciativa está ali-
nhada às diretrizes de preser-
vação do meio ambiente e de 
racionalização de custos da 
ALMG.
Subestação – Em outubro, 
também foi instalado um 
novo grupo motogerador na 
subestação elétrica principal 

voltaicos, dois inversores de 
frequência, um transforma-
dor, além de painéis elétricos 
e dispositivos elétricos de 
segurança. A sua capacidade 
de produção é de 49,4kWp 
(kilowatt-pico) e o seu tempo 
de instalação foi de quatro 
semanas.

Está em funcionamento na 
Assembleia uma microusina 
de geração fotovoltaica, no 
anexo da Garagem A, na Rua 
Dias Adorno (em frente ao Pa-
lácio da Inconfidência). A ins-
talação, concluída na última 
semana, vai permitir a produ-
ção de energia elétrica para 
consumo próprio da ALMG.

A energia será consumi-
da no anexo da Garagem A. 
O excedente será devolvido 
para a Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) e se 
transformará em crédito na 
conta de luz da Assembleia. A 
previsão é economizar cerca 
de R$ 36 mil por ano.

A produção dependerá 
da época do ano. Conside-
rando-se a potência instala-
da e a irradiação solar média 
anual para Belo Horizonte, 
serão gerados, aproxima-
damente, 5.500 kWh/mês. 
Com a economia, a expec-
tativa da Assembleia é ter o 
retorno desse investimento 
em 5 anos.

A usina converte energia 
solar em elétrica. A instala-
ção possui 152 painéis foto-

INFRAESTRUTURA
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Mostras de artes plásticas Cartão vital e Claro como a noite  (Galeria de Arte)

Das 8h45 às 18 horas
• Discussão Participativa do PPAG – Revisão para 2018 (Escola do Legislati-

vo) – temas “Saúde pública”, “Assistência social e segurança alimentar” 
e “Trabalho, emprego e renda”

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a insegurança na Escola Estadual Professor Magalhães Dru-
mond, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto, para co-
nhecer suas instalações e condições de funcionamento. Requerimento: 
deputado Duarte Bechir 

• Comissão de Indicação para o Conselho Estadual de Educação (Plenari-
nho III) – proceder à arguição pública de Dalila Andrade Oliveira

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Municipal Professor 
Luiz Carlos Gomes Beato

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

discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
 
 

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

cer sobre três proposições, entre as quais o PL 3.676/16 (1º turno), da 
Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamen-
to ambiental e a fiscalização de barragens no Estado 

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, a situação do Cesec Poeta Murilo Men-
des, de Belo Horizonte. Requerimento: deputado João Leite

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 774/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que 
estabelece condições para as instituições particulares de ensino do Estado

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
19 horas

• Pensando em Minas (Teatro) – Funcionamento do sistema político-parti-
dário no Brasil e as regras vigentes para as Eleições 2018, com o cientista 
político Bruno Reis e o advogado Rodolfo Pereira

 0h Memória e Poder – Político Luiz Leal
 1h Segunda Musical – Everton Maia, Ana Thereza e Gabriela Vieira 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(11/7) – Obtenção do benefício de isenção de IPVA  e ICMS
 4h10 Palestra TRE – Reforma brasileira na perspectiva do Direito 

Comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Crise nas universidades 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Transexualidade na infância 
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Preconceito contra os idosos 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Crise nas universidades  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Transexualidade na infância 
 20h Geração – Mesatenista Wesley Rosa
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político Luiz Leal 
 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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TV ASSEMBLEIA

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (Cont.)


