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anos, dentro do projeto de 
desenvolvimento para a es-
crita em braille, mas sem ter 
como dar sequência nas sé-
ries iniciais.

A suspensão de matrí-
culas na educação infantil 
foi criticada pelo deputado 
Duarte Bechir (PSD), presi-
dente da comissão, e pelo 
procurador de Justiça Bertol-
do Mateus de Oliveira, que 
acompanhou a visita. Eles de-
fenderam um diálogo com o 
Estado para que haja uma re-
gra de transição nesses casos. 
“Muitos alunos vão regredir 
em suas conquistas, em am-
bientes despreparados”, de-
clarou Duarte Bechir.

da Pessoa com Deficiência 
a visitar a instituição, on-
tem pela manhã. A comissão 
foi informada pela direção 
do estabelecimento, espe-
cializado no atendimento a 
pessoas com deficiência vi-
sual, que o instituto deixou 
de oferecer as séries iniciais 
às crianças desde 2014, por 
orientação do Estado. A di-
retora da unidade, Juliany 
Sena, disse que a situação 
decorre da legislação que es-
tabelece a educação infantil 
como sendo de responsabili-
dade dos municípios. 

A diretora afirmou que 
o São Rafael mantém o aten-
dimento a crianças de até 4 

nas séries iniciais do Institu-
to São Rafael levou a Comis-
são de Defesa dos Direitos 

Denúncia feita ao Ministé-
rio Público por mãe que não 
conseguiu matricular o filho 

profissão corretamente é cri-
me”, desabafou Denise.

Os deputados Celinho do 
Sinttrocel e Tadeu Martins Lei-
te (PMDB) e a deputada Celise 
Laviola (PMDB) ressaltaram 
a necessidade de aprofun-
damento das discussões. Por 
isso, anunciaram que vão pro-
tocolar requerimentos para 
que seja realizado um debate 
público sobre o tema.

As diretoras do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em 
Educação (Sind-UTE), Deni-
se Romano, e do Sindicato 
dos Professores (Sinpro), 
Valéria Gonçalves, também 
alertaram para outro tipo de 
violência, representada por 
questionamentos ideológicos 
e pedagógicos e até mesmo 
censura. “Chegamos a uma 
situação em que exercer sua 

mocrática, que tem como nor-
te o respeito à diversidade e o 
protagonismo dos estudantes 
nas escolas. 

Atualmente, apenas a Polí-
cia Militar trabalha com dados 
sobre esse tipo de violência. 
Segundo o deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB), que soli-
citou a audiência, relatórios da 
PM indicam que foram regis-
tradas, nos últimos dois anos, 
48 mil ocorrências nas escolas 
e em seu entorno.

Apesar do alto índice, o 
major Paulo Afonso Madurei-
ra ponderou que houve uma 
redução de 28% no número 
de crimes no ambiente esco-
lar. A comparação é entre os 
períodos de janeiro a novem-
bro deste ano e todo o ano 
de 2016. O major apresentou 
ações da Polícia Militar que 
teriam contribuído para esse 
cenário de redução, como 
o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e as pa-
trulhas escolares.

A tragédia que se abateu 
sobre Janaúba em outubro, 
quando um vigia colocou 
fogo numa creche, causando 
a morte de crianças e de uma 
professora, trouxe de volta ao 
centro dos debates a violên-
cia no ambiente escolar. Com 
o intuito de discutir medidas 
para a prevenção e o comba-
te ao problema, a Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia promoveu ontem au-
diência sobre o assunto.

Representando a secre-
taria de Estado de Educação, 
Kessiane Goulart, coordena-
dora de Educação em Direi-
tos Humanos e Cidadania, 
anunciou que o governo de 
Minas vai instituir, ainda nes-
te mês, um sistema de regis-
tro de situações de violência 
nas escolas. A ideia é traçar 
um perfil dos casos, o que vai 
permitir um melhor planeja-
mento para combatê-los.

O sistema faz parte do 
Programa de Convivência De-

Governo anuncia a criação de banco
de dados sobre violência nas escolas

Suspensão de matrícula recebe críticas

Comissão ouviu professores e a Polícia Militar, em audiência pública

Daniel Protzner

Deputado defendeu regra de transição na educação especial

Guilherme Dardanhan 
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Representantes de câmaras estreantes 
têm primeiro contato com o PJ Minas

Central), Maria Conceição de 
Ávila, que participou também 
do curso de ontem.

rança na política”, afirmou a 
assessora jurídica da Câmara 
Municipal de Datas (Região 

edições anteriores, recebem 
os direcionamentos finais e 
enviam o termo de adesão ao 
PJ Minas. A partir disso, ocorre 
em cada município a prepara-
ção e a implantação do projeto.

Os coordenadores mu-
nicipais novatos também já 
tinham participado de um 
curso preparatório pela pla-
taforma de ensino a distância 
da ALMG.

“Fizemos o curso prepa-
ratório e ficamos bastante sa-
tisfeitos com as informações. 
Achei muito completo. Nossa 
expectativa para o ano que 
vem é um maior envolvimen-
to dos jovens. Vivemos um 
momento de muita desespe-

Representantes de 34 câma-
ras municipais participaram 
ontem do curso de formação 
introdutória ao Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas) 
2018. A atividade, realizada 
na Escola do Legislativo, foi 
destinada aos coordenadores 
municipais que vão participar 
do projeto pela primeira vez. 
De acordo com a coordenado-
ra estadual, Leandra Martins, 
foram apresentados a estru-
tura da iniciativa, as etapas e o 
modelo de atuação em rede. 

A última fase da forma-
ção acontece em dezembro, 
quando os representantes das 
câmaras municipais, tanto no-
vatos quanto participantes de 

geriu a criação de um centro de 
excelência para produzir conhe-
cimento sobre o setor.

O deputado Braulio Braz 
(PTB), que requereu a reunião 
e é autor do projeto que resul-
tou na lei do polo da Zona da 
Mata, exaltou o modelo de pro-
dução de peixes ornamentais, 
que tem baixo impacto sobre o 
meio ambiente. “A piscicultura 
é um mercado promissor capaz 
de alavancar a economia, mas 
precisa ser regularizada e fo-
mentada”, defendeu.

O deputado Dilzon Melo 
(PTB) propôs que os piscicul-
tores criem um grupo para 
elencar os problemas do se-
tor e as principais demandas. 

“Vamos cobrar do gover-
no federal e do estadual, para 
que o peixe ornamental possa 
trazer divisas e empregos para 
nossa região”, acrescentou o 
deputado Isauro Calais (PMDB).

A reunião teve também as 
participações dos presidentes 
das Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, deputado 
Roberto Andrade (PSB), e de 
Agropecuária, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB). 

Em abril deste ano, a Em-
presa de Pesquisa Agropecu-
ária de Minas Gerais (Epamig) 
inaugurou o Centro de Re-
ferência em Piscicultura Or-
namental de Água Doce, em 
Leopoldina, também na Zona 
da Mata, em parceria com a 
Universidade Federal de Ouro 
Preto e o Ministério da Agri-
cultura. O representante da 
Epamig, Alex Vogel sugeriu 
que os produtores utilizem 
mais a nova estrutura, mas 
lamentou que os órgãos de 
fomento à pesquisa científica 
não valorizem a aquicultura 
para peixes ornamentais.

O presidente da Empre-
sa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater), Glê-
nio Mariano, admitiu que 
ainda faltam muitas informa-
ções sobre o segmento e pro-
pôs discutir uma estratégia 
de escala de produção envol-
vendo os oito municípios.

O secretário adjunto de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Amarildo Kalil, 
concordou que os incentivos 
precisam ser ampliados. Ele su-

senvolvimento Econômico e de 
Agropecuária e Agroindústria.

De acordo com o presiden-
te da Associação de Aquiculto-
res do Vale do Rio Glória, Waldi-
nei Chicareli de Andrade, a pis-
cicultura ornamental é exercida 
por 400 famílias de oito muni-
cípios que compõem o polo: 
Barão do Monte Alto, Eugenó-
polis, Miradouro, Muriaé, Pa-
trocínio do Muriaé, Rosário da 
Limeira, São Francisco do Glória 
e Vieiras. O setor movimenta 
cerca de R$ 2 milhões men-
sais. Waldinei e outros partici-
pantes da reunião reclamaram 
que não contam com qualquer 
apoio do poder público.

Produtores de peixes orna-
mentais da Zona da Mata rei-
vindicam a instituição de uma 
política pública específica para 
o setor, que inclua financia-
mento, capacitação de mão de 
obra e assistência técnica. Em-
bora a região seja responsável 
por 70% da produção nacional 
de peixes para aquários, o Polo 
de Excelência em Piscicultura 
Ornamental da Zona da Mata, 
criado pela Lei 22.111, de 2016, 
não conta ainda com iniciati-
vas que possam fortalecer ou 
desenvolver a atividade. O as-
sunto foi debatido ontem, em 
Muriaé, em audiência pública 
conjunta das Comissões de De-

Curso na Escola do Legislativo reuniu representantes de 34 municípios

Sarah Torres

Audiência em Muriaé discutiu situação da piscicultura ornamental

Clarissa Barçante

Piscicultores pedem mais investimentos
COMISSÕES

PARLAMENTO JOVEM
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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 Moreira 
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 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-

COMISSÕES

Comissão de Administração dá parecer
favorável a Plano Estadual de Educação

cer favorável, em 1º turno, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 9/15, do de-
putado Roberto Andrade 
(PSB). A matéria assegura 
aos registradores, notários 
e prepostos que ingressa-
ram nas atividades nota-
riais e de registro antes de 
18/11/1994, e não optaram 
em transformar seu regi-
me, a concessão dos bene-
fícios do Regime Próprio de 
Previdência Social do Esta-
do. O relator foi o deputado 
João Magalhães.

alterações na Lei 19.976, de 
2011, que institui a Taxa e o 
Cadastro de Controle, Mo-
nitoramento e Fiscalização 
das Atividades Minerárias 
(TFRM e Cerm). A proposi-
ção determina que a totali-
dade dos recursos da TRFM 
e do Cerm seja destinada 
aos órgãos e entidades do 
Sistema Estadual de Meio 
Ambiente. A legislação atual 
prevê a destinação a órgãos 
sem relação direta com a 
questão ambiental.

Também recebeu pare-

o Fórum Técnico Plano Es-
tadual de Educação, com o 
objetivo de colher subsídios 
da sociedade civil para apri-
morar a proposição.

Na avaliação do relator 
Durval Ângelo, o substitu-
tivo nº 1, da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia, está fundamentado 
no debate com a socieda-
de em torno do projeto de 
educação que se pretende 
promover no Estado. Mas o 
deputado julgou convenien-
te apresentar novo substi-
tutivo, com o objetivo de 
aprimorar o texto e melhor 
atender à técnica legislativa.
Mineração – A Comissão de 
Administração deu pareceres 
favoráveis a outras duas pro-
posições. Uma delas é o PL 
3.677/16, da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, que 
altera a destinação de taxas 
e recursos do setor minerá-
rio. O relator, deputado João 
Magalhães (PMDB), opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1. Antes de ir 
a Plenário, o projeto passará 
ainda pela FFO, em 1º turno.

O PL 3.677/16 promove 

A Comissão de Administra-
ção Pública aprovou ontem 
parecer de 1º turno favo-
rável ao Projeto de Lei (PL) 
2.882/15, do governador 
Fernando Pimentel, que 
contém o Plano Estadual de 
Educação (PEE). O parecer 
do relator, deputado Durval 
Ângelo (PT), foi pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
nº 2. Antes de ir a Plenário, 
o PL segue para a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

O PEE define diretrizes, 
objetivos, metas e estraté-
gias para a área pelos próxi-
mos dez anos. Ele substitui 
o Plano Decenal de Educa-
ção, aprovado pela ALMG 
em 2011 (Lei 19.481), com 
vigência até 2020, mas que 
será revogado pela nova 
norma.

O projeto dá cumpri-
mento ao disposto na Lei 
Federal 13.005, de 2014, 
que aprova o Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) e 
determina que estados e 
municípios elaborem seus 
planos correspondentes. 
Em 2016, a ALMG realizou 

Parlamentares também analisaram projeto sobre taxa de mineração

Luiz Santana



4 • terça-feira – Assembleia Informa 14 de novembro de 2017

ACONTECE HOJE
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 Ho-

rizonte
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Uberlândia) 
– visita à Escola Especial Novo Horizonte, para conhecer suas instala-
ções. Requerimento: deputado Duarte Bechir

• 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 (Ple-

narinho I) – discutir e votar proposições da comissão
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

13 horas
• 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

parecer sobre o PL 3.562/16 (1º turno), do deputado Rogério Correia, que 
dispõe sobre mediação de conflitos coletivos sociambientais e fundiários

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

nho II) – debater, com a presença de convidados, o leilão de investimen-
tos da Petrobras referente à planta de amônia de Uberaba. Requerimen-
to: 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) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – dis-
cutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, en-
tre as quais o PL 4.450/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à 
Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva

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

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

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

da comissão
• 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
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

 0h Memória e Poder – Filósofo e escritor Renato Janine Ribeiro 
 1h Segunda Musical – João Morales (violão) e Dersu Soares (piano)
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (21/8) – Debate a medida 

provisória 789/2017, que altera a legislação da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (Cefem) 

 4h40 Palestra – Práticas cidadãs nas redes sociais, com Wagner Meira
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Trabalho escravo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Dia Mundial do Diabetes 
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Tribunal do Júri 
 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 – Trabalho escravo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Debater a defesa e 

a promoção dos direitos da população negra e pobre no Brasil 
 20h30 Propaganda política
 21h Memória e Poder – Filósofo e escritor Renato Janine Ribeiro
 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

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.)


