
13 DE NOVEMBRO DE 2017 – SEGUNDA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.175

Evento inédito traz à ALMG o debate
sobre a descriminalização das drogas

A Assembleia Legislativa reali-
za, na quinta e na sexta-feira, 
dias 16 e 17 de novembro, o 
Encontro Internacional Descri-
minalização das Drogas. Iniciati-
va inédita no Parlamento minei-
ro, o evento é aberto ao público, 
e as inscrições, gratuitas, podem 
ser feitas no Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br), até o dia 16.

O encontro será reali-
zado pela Comissão de Pre-

venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas, a re-
querimento de seu presiden-
te, deputado Antônio Jorge 
(PPS). Além de apresentar 
experiências estrangeiras, o 
evento pretende discutir o 
assunto sob os pontos de vis-
ta da saúde, da segurança e 
da justiça e sugerir o aprimo-
ramento da legislação sobre 
drogas no País.

Entre os convidados, es-
tão os especialistas Manuel 
Delgado, secretário de Estado 
da Saúde de Portugal, e Daniel 
Kramer, advogado e doutor em 
Direito e Ciências Sociais, que 
vai falar sobre a recente regu-
lação das drogas no Uruguai.

A abertura do encontro 
será às 19 horas do dia 16, 
seguida de palestra magna 
do desembargador do Tribu-

nal de Justiça de Minas Gerais 
Alexandre Victor de Carvalho, 
presidente do Conselho de Cri-
minologia e Política Penitenci-
ária de Minas. No dia 17, a pro-
gramação vai das 8h30 às 17 
horas, com mesas temáticas. 

A semana na ALMG tem 
também diversas audiências 
públicas. Consulte a progra-
mação completa nas pági-
nas 3 e 4.

Montes Claros terá rede de captação

Montes Claros (Norte) deverá 
ter o problema de desabaste-
cimento de água solucionado 
até 2020, por meio de obras 
da Copasa desenvolvidas em 
duas etapas. A informação foi 
dada na manhã de sexta-fei-
ra (10) pelo superintendente 
de Operação Norte da con-
cessionária, Roberto Bote-
lho. Ele foi um dos gestores 
do Poder Executivo presen-
tes à Discussão Participativa 

do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-
-2019 – Revisão para 2018, 
promovida pela Assembleia 
Legislativa. A reunião de sexta 
encerrou os encontros desti-
nados a colher sugestões da 
sociedade, realizados também 
em Governador Valadares (Rio 
Doce), Itaobim (Vale do Jequi-
tinhonha) e Belo Horizonte.

Segundo Botelho, a pri-
meira etapa das obras da 

Copasa deverá trazer algum 
alívio à população em agosto 
do ano que vem, quando es-
tará concluída a rede de cap-
tação no Rio Pacuí, ao longo 
de 56 quilômetros. A segun-
da intervenção vai estender a 
rede por outros 19 quilôme-
tros até o Rio São Francisco e 
já está em fase de projeto.

Contudo, a realização 
das obras no Rio Pacuí não  é 
consenso entre prefeitos e lí-

deres comunitários. Eles ale-
gam que a medida prejudi-
caria a população ribeirinha 
que depende da agricultura 
familiar para sobreviver. No 
grupo de trabalho da Discus-
são Participativa do PPAG so-
bre recursos hídricos, que se 
reuniu na tarde de sexta, foi 
apresentada moção de repú-
dio às obras por integrantes 
do Movimento dos Sem Água 
em Defesa do Rio Pacuí. 

O representante da Co-
pasa argumentou, no entan-
to, que a vazão é controlada 
pela empresa para não pre-
judicar o uso da água pelos 
ribeirinhos.

A reunião teve a partici-
pação dos deputados Doutor 
Jean Freire e Paulo Guedes, 
ambos do PT. “Precisamos 
ter coragem de pôr o dedo 
nessa ferida, que é a falta 
de água para o consumo hu-
mano e para a agricultura fa-
miliar, e refletir se o proble-
ma é só da Copasa ou está 
também na monocultura do 
eucalipto”, afirmou Doutor 
Jean Freire.

Paulo Guedes defendeu a 
revisão da chamada “Lei Robin 
Hood”, para que haja uma dis-
tribuição mais justa da arreca-
dação do ICMS entre os muni-
cípios de regiões mais pobres.

 Reunião na sexta-feira, em Montes Claros, encerrou a Discussão Participativa do PPAG na Assembleia

Guilherme Bergamini
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PL que institui Sistema de Cultura
tem votação prevista para este ano

O Projeto de Lei (PL) 4.450/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que institui o Sistema 
Estadual da Cultura, o Siste-
ma de Financiamento à Cul-
tura e a Política Estadual de 
Cultura Viva, deverá ser vota-
do pelo Plenário ainda neste 
ano. A proposição consolida 
a implantação do Plano Es-
tadual de Cultura, instituído 
pela Lei 22.627, de 2017, e 
sua aprovação é aguardada 
por artistas e investidores. A 
informação sobre a votação 
foi dada pelo líder do Gover-
no, deputado Durval Ângelo 
(PT), em audiência pública da 
Comissão de Cultura, na sex-
ta-feira (10).

O parlamentar afirmou 
que a Assembleia também 
deverá encontrar uma solu-
ção, por meio de emenda, 
para os projetos culturais que 
foram aprovados neste ano 
para captação de recursos de 
incentivo. O fato é que a Lei 
17.615, de 2008, que dispõe 
sobre a concessão de incen-
tivo fiscal com o objetivo de 
estimular a realização de pro-
jetos culturais no Estado, foi 

alterada para estabelecer re-
gras que expiraram em 31 de 
dezembro de 2016.

O PL 4.450, que reformu-
la essas regras, só poderá ser 
transformado em lei em 2018 
e, por isso, os trabalhos apro-
vados em 2017 estão desco-
bertos pela legislação. O se-
cretário de Estado de Cultura, 
Ângelo Oswaldo, disse que o 
Estado disponibiliza R$ 92 mi-
lhões em renúncia fiscal para 
os investidores.

A proposta do PL 4.450 
é inovar nos critérios de cap-
tação de recursos, para esti-
mular o fomento de projetos 
considerados de menor poder 
de atração comercial. O proje-
to aguarda análise de 1º turno 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

O presidente da Comis-
são de Cultura, deputado 
Bosco (Avante), ressaltou o 
avanço representado pela 
instituição do Plano Estadual 
de Cultura e as inovações do 
PL 4.450, especialmente para 
ampliar a possibilidade de 
atrair mais investidores para 
o setor. “Não se faz cultura 

sem recursos. A maior dificul-
dade é captar dinheiro para o 
setor”, afirmou o deputado. 

Outra inovação do PL 
4.450 é ampliar a participa-
ção dos investidores privados 
na composição do Fundo Es-
tadual de Cultura (FEC), que 
democratiza a destinação dos 
recursos. O secretário muni-
cipal de Cultura de Belo Ho-
rizonte, Juca Ferreira, disse 

que, dessa forma, a iniciativa 
privada amplia seu papel so-
cial no estímulo à cultura. 

Na opinião do secretário 
Ângelo Oswaldo, é funda-
mental estabelecer os novos 
marcos da cultura em Minas, 
sobretudo diante da atual 
situação do País. “Estamos 
num momento, no nível na-
cional, de desconstrução des-
ses marcos”, advertiu.

Deputados e secretários de Cultura destacaram inovações do projeto

Guilherme Dardanhan

Segurança bancária pode auxiliar polícia

Uma parceria das polícias 
com um sistema de segu-
rança bancária que inclui 
120 mil câmeras de vídeo, 
monitoradas 24 horas por 
dia, pode ajudar a conter o 
aumento da criminalidade 

em Minas Gerais. Foi essa a 
conclusão de deputados da 
Comissão de Segurança Pú-
blica que visitaram, ontem, 
o Centro de Segurança Ban-
cária do Itaú-Unibanco, em 
São Paulo (SP).

Participaram da visita o 
presidente da comissão, de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), e o deputado João 
Leite (PSDB). O convite par-
tiu da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), que 
mostrou interesse em uma 
colaboração mais intensa en-
tre as instituições financeiras 
e o poder público, na área de 
segurança.

Para o deputado Sar-
gento Rodrigues, os dados 
sobre a criminalidade em 
Minas Gerais mostram a ne-
cessidade de uma parceria 
institucional na área da se-
gurança. “Nosso Estado já é 
o que mais registra crimes 
desse tipo no Brasil, mais do 
que em São Paulo”, afirmou 
o parlamentar. Segundo ele, 

a principal colaboração dos 
bancos com o trabalho po-
licial poderia ser o forneci-
mento, em tempo real, das 
imagens gravadas nas áreas 
externas das agências e do 
arquivo de fotos de pessoas 
envolvidas em crimes.

“Atualmente, 90% dos 
crimes em agências ban-
cárias são investigados e 
solucionados graças às con-
tribuições das instituições 
bancárias”, acrescentou Sar-
gento Rodrigues.

O deputado é autor do 
Projeto de Lei 4.566/17, 
que tramita na ALMG e bus-
ca regulamentar a disponi-
bilização à Polícia Militar, 
em tempo real, de imagens 
gravadas por instituições 
bancárias. 

Deputados visitaram centro de segurança bancária em São Paulo

Marcelle Antunes
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Segunda-feira (13/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como a noite

10 horas
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Agropecuária e Agroin-

dústria (Muriaé) – debater, com a presença de convidados, a aplicação 
da lei que institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na 
Zona da Mata. Requerimento: deputado Braulio Braz

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

zonte) – visita ao Instituto São Rafael, para conhecer as condições de 
funcionamento do local. Requerimento: deputado Duarte Bechir

14 horas
• Curso de Formação Introdutória ao Parlamento Jovem de Minas 2018 

(Escola do Legislativo) 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
2.882/15 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que aprova o 
Plano Estadual de Educação

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

ACONTECE NA SEMANA 

COMISSÕES

Críticas à Escola sem Partido marcam
debate na Comissão de Direitos Humanos
O projeto de implantação da 
chamada '”Escola sem Parti-
do” foi duramente criticado 
pelos participantes de audi-
ência pública da Comissão de 
Direitos Humanos, na sexta-
feira (10). Eles defenderam, 
em contrapartida, uma esco-
la democrática, em que haja 
livre expressão de ideias e es-
paço para a diversidade.

A presidente da Central 
Única dos Trabalhadores em 
Minas Gerais (CUT-MG), Be-
atriz Cerqueira, resumiu os 
principais pontos de crítica à 
proposta. “Desse debate, sur-
girá a escola que a sociedade 
quiser: um lugar de respeito e 
diversidade ou o palco da in-
tolerância, da misoginia e da 
homofobia”, afirmou.

Na avaliação de Beatriz 
Cerqueira, o projeto se apoia 
em falsas premissas e é preci-
so desmistificá-las. Segundo 
a presidente da CUT-MG, sob 
o pretexto de retirar a ideolo-
gia de esquerda das classes, 
a Escola sem Partido ataca 
princípios consagrados na 
Constituição, como a liberda-
de de expressão e de opinião. 
Outro argumento falso, de 
acordo com ela, é o de que os 
pais não participam da vida 
escolar. “É mentira. Somos 
os maiores defensores da 
participação da comunidade, 
tanto que conquistamos as 
eleições diretas nas escolas 
estaduais. Todo projeto polí-
tico pedagógico é elaborado 
com ampla participação dos 
pais”, rebateu.

Beatriz Cerqueira lamen-
tou, ainda, que a proposta 
carregue o discurso da fal-

sa moralidade, endossando 
falas discriminatórias contra 
grupos excluídos. “Não trans-
formamos meninos em me-
ninas. Os alunos vão para a 
escola como são, e ela os res-
peita assim, com a sua orien-
tação e a sua identidade. 
Não antecipamos sexualida-
de de ninguém”, respondeu.

Segundo a diretora de 
Cultura da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), Ana 
Júlia Bonifácio, o Escola sem 
Partido vem com a mensa-
gem de que os estudantes 
não podem se organizar. 
“Isso trará impacto na gra-
de curricular. Daqui a pouco, 
vão começar a sumir maté-
rias, como Sociologia, e con-
teúdos de história do povo 
africano”, alertou. 

Golpe – A presidente do 
Sindicato dos Professores 
de Minas Gerais (Sinpro Mi-
nas), Valéria Morato Gon-
çalves, lembrou que o Su-
premo Tribunal Federal já 
tem sinalizado que o Escola 
sem Partido seria inconsti-
tucional. Para ela, os atuais 
retrocessos na educação 
fazem parte do golpe que 
tirou do poder a presiden-
te Dilma Rousseff. “Nessa 
leva, foi aprovada a refor-
ma do ensino médio, sem 
respeitar todas as delibe-
rações das conferências de 
educação”, disse. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) também considera 
que o projeto Escola sem 
Partido está no bojo de uma 
série de propostas conser-

vadoras, que emergiram 
após a derrubada de Dilma 
Rousseff. “Os golpistas não 
querem que se formem ci-
dadãos nas escolas, e sim 
robôs”, afirmou ele.

O vereador de Belo Ho-
rizonte Gilson Reis divulgou 
proposta de sua autoria in-
titulada Escola Democráti-
ca, uma contraofensiva ao 
Escola sem Partido. “É uma 
proposta não só de resistên-
cia, mas também de avanço 
na luta política”, afirmou.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) aproveitou 
as discussões para saudar 
os militantes que foram às 
ruas na sexta-feira (10) pro-
testar contra as reformas 
impostas pelo governo de 
Michel Temer.

 Participantes da audiência pública defenderam, ao contrário, uma escola mais democrática

Willian Dias
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II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – debater, 

com a presença de convidados, as condições de segurança nas escolas. 
Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – recital do Grupo de Percussão da Ufop 
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Asthemg. Requerimento: 

deputado Arlen Santiago

Terça-feira (14/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como 

a noite
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Recreio, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Ituiutaba) – 
visita à Escola Especial Risoleta Neves, para discutir o impedimento de 
novas matrículas. Requerimento: deputado Elismar Prado

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir os comandantes 
do 1º Batalhão da PMMG e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

10h30
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Plenarinho I)

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II)

14h30
• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Minas e Energia (Ple-

narinho II) – debater, com a presença de convidados, o leilão de investi-
mentos da Petrobras referente à planta de amônia de Uberaba. Reque-
rimento: deputados Antonio Carlos Arantes, João Vítor Xavier e Duarte 
Bechir

• Comissão de Administração Pública (Auditório José Alencar) – debater, 
com a presença de convidados, a negativa na concessão de empréstimos 
consignados a servidores. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

narinho I)
19h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 
presença de convidados, a defesa e a promoção dos direitos da popula-
ção negra e pobre. Requerimento: deputado Durval Ângelo

Quinta-feira (16/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como 

a noite
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Basílio Fran-
cisco Xavier, de Curvelo

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

Das 19 horas às 21h30
• Encontro Internacional Descriminalização das Drogas (Plenário)
 
Sexta-feira (17/11)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – Cartão vital e Claro como 

a noite
Das 8h30 às 17 horas

• Encontro Internacional Descriminalização das Drogas (Plenário)
10 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, a proposta de construção do Centro de 
Especialização e Pesquisa de Queijo Artesanal no Serro. Requerimento: 
deputado Bonifácio Mourão

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

• Zás (Teatro) – espetáculo Tempo de águas, com o Grupontapé de Teatro

 0h Zás – Danças árabes 
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 9/11 
 1h35 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (3/8) – 

Debater o conflito com a fauna silvestre urbana 
 3h45 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 

públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h15 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Direito ao esquecimento
 7h5 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Tribunal do Júri
 9h Minas é Muitas – Santa Rita do Sapucaí 
 9h45 Assembleia ao Vivo
 10h Comissão de Desenvolvimento Econômico (19/9) – inédito 

– Debate com o presidente da Usiminas as ações e o plano de 
investimentos da empresa para o próximo biênio

 12h5 Comissão de Segurança Pública (27/9) – Homenagem a policiais 
da assessoria técnica do sistema integrado de defesa social 

12h30	 #Confirma
 13h Geração – Jovens cientistas 
13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo
14h30 Comissão de Educação (ao vivo) – Discute as condições de 

segurança nas escolas públicas e privadas do Estado
 18h Sala de Imprensa – Direito ao esquecimento
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h25 Trabalho de Base 
19h30 Brasil Eleitor História 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 23 anos da Associação 

Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, a Asthemg
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Trabalho escravo 

• programação sujeita a alterações 


