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Fórum do livro aprova 41 propostas

Evento aborda a tecnologia e a inserção
da produção agrícola mineira no mundo

bém será tratado em painel 
 específico.

alguns desses produtos 
poderão ser comprados nu-
ma feira no Espaço Democrá-
tico José aparecido, nos mes-
mos dias do evento.

a semana tem, ainda, au-
diências públicas e visitas das 
comissões. 
Consulte a programação 
completa nas páginas 3 e 4

Três Pontas que ganhou me-
dalha de bronze em concurso 
na  Inglaterra. 

a programação também 
tem três palestras: Cenário 
da agropecuária em Minas 
Gerais, Produtos especiais 
de Minas no comércio inter-
nacional e Produção agro-
pecuária e responsabilida-
de ambiental. Cada um dos 
gêneros destacados tam-

produtivas da agropecuária 
mineira: queijos, azeites, mel 
e derivados, vinhos e cafés. 
além disso, vai discutir as 
novidades tecnológicas e a 
inserção dos produtos mi-
neiros nos mercados nacio-
nal e  internacional.

Casos de sucesso serão 
apresentados, como o dos 
queijos do Serro premiados 
na França e o do vinho de 

a riqueza da produção agrí-
cola do Estado é destaque na 
assembleia Legislativa, nesta 
semana. Na quinta (30/11) e 
na sexta-feira (1º/12), será 
realizado o ciclo de deba-
tes Produtos Especiais dos 
Campos de minas: as Tecno-
logias e os mineiros em Des-
taque. o evento tem como 
objetivo debater questões 
relacionadas a cinco cadeias 

Sarah Torres

Participantes do fórum Semeando Letras votaram sugestões para o documento final

entre cidades e regiões, no 
que se refere ao incentivo à 
leitura. “a interiorização do 
fórum Semeando Letras nos 
permitiu conhecer a realida-
de do acesso ao livro em Mi-
nas gerais e, agora, propor 
medidas e programas de go-
verno que incentivem a lei-
tura, em especial nas escolas 
públicas”, disse.

a etapa final na aLmg foi 
precedida de sete encontros 
regionais e de uma consulta 
pública, que recebeu 138 con-
tribuições pela internet.

nhar a tramitação do projeto 
de lei com o Plano Estadual do 
Livro, que deverá ser encami-
nhado pelo Poder Executivo 
à aLmg, no próximo ano. o 
plano trará metas e diretrizes 
para valorizar o livro e a leitura 
e promover a democratização 
do acesso às bibliotecas.

o presidente da Comis-
são de Cultura, deputado 
bosco (avante), coordena-
dor-geral da plenária final, 
lamentou o cenário de aces-
so ao livro no Estado. Segun-
do ele, há uma discrepância 

Também mereceram des-
taque propostas de apoio fi-
nanceiro a jovens autores, de 
distribuição de livros para es-
tudantes com deficiência e de 
promoção de eventos literários 
acessíveis.

ainda na plenária final, 
foram eleitos para o comitê 
de representação do fórum 
técnico 24 representantes da 
sociedade civil e oito das Se-
cretarias de Estado de Cultura 
e de Educação. Eles vão anali-
sar as propostas do documen-
to final do evento e acompa-

a plenária final do fórum téc-
nico Semeando Letras – Plano 
Estadual do Livro, Literatura, 
Leitura e bibliotecas, realiza-
do pela assembleia Legislativa 
em parceria com as Secreta-
rias de Estado de Educação e 
de Cultura, aprovou, na sexta-
-feira (24), 41 propostas apre-
sentadas nos grupos de tra-
balho e durante consulta pú-
blica. Essas sugestões vão ser 
consideradas na elaboração 
do Plano Estadual do Livro.

Entre as propostas, está 
uma que trata do diagnóstico 
e da adequação da estrutu-
ra de bibliotecas do sistema 
prisional e dos centros socio-
educativos. Segundo um dos 
coordenadores dos grupos de 
trabalho, Lucas ribeiro, a in-
tenção é promover a inclusão 
da população carcerária. o 
mesmo coordenador destacou 
ainda as propostas de implan-
tação de bibliotecas em 100% 
nos municípios mineiros. 

um dos grupos de traba-
lho, coordenado por Cleide 
Fernandes, destacou o item 
que trata da capacitação de 
gestores públicos e cidadãos 
para elaboração de planos 
municipais do livro. De acordo 
com ela, o principal foco da 
proposta é direcionar as ações 
para as escolas públicas.
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Assembleia Legislativa celebra os
150 anos da cidade de Sete Lagoas

Willian Dias

Os 150 anos de Sete Lagoas, 
na Região Central de Minas, 
foram lembrados em Reunião 
Especial de Plenário na noite 
de quinta-feira (23). A soleni-
dade foi requerida pelo depu-
tado Douglas Melo (PMDB), 
natural da cidade, onde tam-
bém iniciou a carreira política 
como vereador. “Os 150 anos 
da cidade do nosso coração 
são motivo de muita alegria e 
festa”, afirmou o parlamentar.

A reunião na ALMG inte-
grou a programação oficial 
do aniversário da cidade, com 
homenagens a diversas au-

toridades que se destacaram  
na administração municipal. O 
prefeito de Sete Lagoas, Leone 
Maciel Fonseca, recebeu placa 
comemorativa das mãos de 
Douglas Melo e também do de-
putado Roberto Andrade (PSB).

Sete Lagoas foi emanci-
pada em 24 de novembro de 
1867. Localizada a 70 quilô-
metros de Belo Horizonte, é o 
principal polo econômico da 
região, com economia diversi-
ficada. A cidade tem também 
atrações naturais como a Gru-
ta Rei do Mato e abriga even-
tos e exposições de destaque.

REUNIÕES ESPECIAIS

Federação de Atletismo recebe homenagem
Luiz Santana

Reunião Especial de Plenário 
realizada na manhã de sexta-
-feira (24) marcou os 80 anos 
de fundação da Federação 
Mineira de Atletismo (FMA). 
O evento atendeu a requeri-
mento do deputado Roberto 
Andrade (PSB).

“A homenagem à Federa-
ção Mineira de Atletismo faz 
jus ao trabalho da entidade na 
regulamentação dos eventos 
ligados ao esporte em Minas 
Gerais. É motivo de orgulho 
ver o desempenho de desta-
que dos atletas em campeo-
natos nacionais e internacio-

nais, apesar das dificuldades 
financeiras que eles enfren-
tam”, afirmou o parlamentar. 

Na reunião, Roberto An-
drade e o deputado João Leite 
(PSDB) entregaram placa alu-
siva à ocasião ao presidente 
da Federação Mineira de Atle-
tismo, Mauro Roberto Fonse-
ca França. A FMA foi fundada 
em 1937 por representantes 
do Clube Atlético Mineiro, do 
América Futebol Clube, do 
Cruzeiro Esporte Clube, do Mi-
nas Tênis Clube, do Sport Club 
Payssandu e do Clube Ginásti-
co de Juiz de Fora.

COMISSÕES

Comissão do Acerto vota relatório final
-feira, proposta pelo vereador 
Idelmino ronivon. “o acerto 
de contas não é uma bandeira 
política. o País não vai sair da 
crise estrangulando os estados 
e, sobretudo, os municípios”, 
afirmou rogério Correia.

o parlamentar lembrou, 
ainda, que os recursos pode-
riam aquecer as economias 
locais, ajudando na superação 
da crise econômica que atinge 
o País. vereadores participa-
ram da audiência em viçosa, 
assim como representante da 
advocacia-geral do Estado.

ter os impactos da Lei Kandir. 
o prejuízo da cidade de viço-
sa supera r$ 45 milhões. Esse 
cálculo, feito pela Fundação 
João Pinheiro, abrange perdas 
até o ano de 2015. Do passi-
vo total de minas gerais, 25% 
são devidos aos municípios. a 
comissão extraordinária da as-
sembleia Legislativa foi criada 
para contribuir na busca de um 
acordo com o governo federal.

o deputado rogério Cor-
reia (PT), autor do requeri-
mento de visita a viçosa, par-
ticipou da reunião de sexta- 

Circulação de mercadorias e 
Serviços (ICmS) sem compen-
sar estados e municípios pelas 
perdas tributárias. 

O relator da comissão é o 
deputado Durval Ângelo (PT). 
Ele apresentou o relatório 
em reunião no dia 14 de no-
vembro, mas um pedido de 
vista do deputado João Leite 
( PSDb) provocou o adiamen-
to da votação.
Viçosa – Na sexta-feira, a co-
missão visitou viçosa (Zona da 
mata), onde a Câmara munici-
pal realizou reunião para deba-

Hoje, às 14 horas, no Plenari-
nho I, a Comissão Extraordiná-
ria de acerto de Contas entre 
minas e a união se reúne para 
discutir e votar seu relatório 
final. o documento propõe 
duas formas de pagamento 
do passivo de r$ 135 bilhões 
acumulados em 20 anos de 
aplicação da Lei Kandir (Lei 
Complementar Federal 87, de 
1996): por meio do encontro 
de contas e de investimentos 
federais no Estado. a norma 
desonerou produtos de ex-
portação do Imposto sobre 
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (27/11)

Das 8 às 18 horas
• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 

Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro
10 horas

• Seminário sobre associativismo (auditório José alencar) – cessão de 
 espaço

14 horas
• Comissão Extraordinária de acerto de Contas entre minas e a união (Ple-

narinho I) – apreciar o relatório final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da assistência Social (auditório 

SE) – debater, com a presença de convidados, os impactos da proposta 
de privatização dos bancos e empresas públicas. requerimento: deputa-
do andré Quintão

• Comissão Extraordinária de Proteção dos animais (auditório José alen-
car) – debater, com a presença de convidados, o descontrole populacio-
nal e a proliferação de zoonoses. requerimento: deputado Noraldino 
Júnior

16h30
• visita do pastor Emídio martins ao presidente da aLmg (Salão Nobre)

17 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho Iv) – 

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plená-
rio, entre as quais o PL 4.705/17 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que autoriza o Executivo a celebrar termos aditivos aos con-
tratos firmados com a união

20 horas
• Segunda musical (Teatro) – recital da Fundação de Educação artística, 

com Daniel Christofaro (violão), Eladio Pérez-gonzález (barítono) e be-
renice menegale (piano)

• reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Ipem-mg. requerimento: 
deputado Ivair Nogueira

Terça-feira (28/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

9h30
• visitas orientadas (aLmg) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-

mara municipal de olaria
• 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 de Participação Popular (Plenarinho I)

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

13h30
• Comissão de Participação Popular (auditório SE)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes do Centro universitário Estácio 

de Sá, de belo Horizonte
14h30

• Comissão de Participação Popular (auditório SE) – debater, com a pre-
sença de convidados, o funcionamento do Centro de Educação e apoio 
Social da uFmg. requerimento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho Iv)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

COMISSÕES

Secretaria de Educação afirma que
escolas especiais não serão fechadas

Comissão ouviu professores, pais e estudantes, em audiência

Daniel Protzner

Evaristo, ela lhe assegurou a 
disposição do Executivo para 
analisar a questão e encontrar 
alternativas para a valorização 
das escolas especiais.

a subsecretária augusta 
mendonça disse que será mon-
tado um grupo de trabalho pa-
ra estudar a possibilidade de 
algumas escolas serem trans-
formadas em centros de refe-
rência em educação especial.

Sobre os relatos de que 
instituições especiais estariam 
impedindo novas matrículas, 
augusta credita o problema a 
uma falha de comunicação.

(PSDb). “a família tem que ter 
o direito de escolher”, acres-
centou Elismar Prado (PDT).

Ione Pinheiro (DEm) cor-
roborou a ideia de que, com a 
obrigatoriedade de inserção 
dos estudantes nas escolas 
comuns, a inclusão se trans-
forma em exclusão.

“verificamos, na série de 
visitas que realizamos às es-
colas especiais no Estado, que 
o problema é pior do que se 
possa imaginar”, ressaltou Du-
arte bechir. Ele relatou, porém, 
que, em visita à secretária de 
Estado de Educação, macaé 

de Educação Especial Francis-
co Sales, em belo Horizonte. 

Consuelo Ferreira, mãe 
de Cecília, que tem síndrome 
de Down, relatou que sua filha 
frequentava uma associação 
de Pais e amigos dos Excep-
cionais (apae) em Contagem, 
até que foi encaminhada para 
uma instituição de ensino re-
gular. Incapaz de acompanhar 
os colegas, Cecilia já sofreu 
insultos e, segundo Consuelo, 
interrompeu seu processo de 
desenvolvimento cognitivo.

Cientes dos benefícios que 
a educação inclusiva pode tra-
zer aos alunos com deficiência, 
os deputados presentes desta-
caram, contudo, que, devido à 
diversidade de limitações que 
atingem essa parcela da popu-
lação, é impensável abrir mão 
das escolas especiais.

“Não dá para fazer inclu-
são sem preparar as escolas 
e os seus profissionais para 
lidarem com as necessidades 
especiais das pessoas com 
deficiência”, apontou o depu-
tado antonio Carlos arantes 

Professores e pais de alunos 
com deficiência protestaram, 
em audiência na sexta-feira 
(24), contra a política de in-
clusão dos estudantes em 
escolas da rede regular de 
ensino no Estado. a reunião 
foi promovida pela Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, a re-
querimento de seu presiden-
te, deputado Duarte bechir 
(PSD). a maior preocupação 
é que a medida esteja sendo 
entendida como uma orien-
tação para o gradual encer-
ramento das atividades das 
escolas especiais.

a subsecretária de Estado 
de Educação básica, augusta 
mendonça, afirmou, no en-
tanto, que as escolas especiais 
não serão fechadas, o que não 
foi suficiente para acalmar os 
ânimos dos responsáveis pe-
los estudantes. adriana Sou-
sa, mãe de adrian gabriel, 
uma criança com malforma-
ções múltiplas, contou ter 
sido impedida de matricular 
seu filho na Escola Estadual 
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TV ASSEMbLEIA
 0h Zás – Peça Tempo de águas, com Grupontapé 
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 23/11
 2h05 Comissão de Saúde (reprise) – Apresentação do relatório 

detalhado de informações pelo gestor do SUS do Estado
 5h30 Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, Quinteto 

Quintus e Quarteto BH Trompas 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Robôs e debate público 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana (reprise)
 8h Mundo Político (Retrospectiva da semana)
 8h30 Via Justiça – Recorde de assassinatos no Brasil 
 9h Minas é Muitas – Diamantina
 9h40 Comissão de Segurança Pública (19/9) (inédito) – Discute a 

precariedade das delegacias de polícia localizadas no interior, 
especialmente nos Vales do Aço, do Rio Doce, do Mucuri e do 
Jequitinhonha e no Norte

 13h Geração  – Ator Gustavo Werneck 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e 

a União (ao vivo) – Relatório final dos trabalhos
 18h Sala de Imprensa – Robôs e debate público 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Segunda Musical – Anor Luciano, Stefanie Freitas, Quinteto 

Quintus e Quarteto BH Trompas
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 50 anos do 

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais 
(Ipem)

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 

• programação sujeita a alterações
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16 horas
• Comissão de Participação Popular (auditório SE)
• Comissão de minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho Iv)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (29/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-

vidados, a situação da saúde em Divinópolis. requerimento: deputado 
Fabiano Tolentino

• Comissão de Transporte, Comunicação e obras Públicas (Caeté) – deba-
ter, com a presença de convidados, o licenciamento ambiental na mgC-
-262. requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho Iv)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (belo Horizonte) – visita à 

Secretaria de Estado de Educação, para apresentar as demandas discuti-
das em audiência sobre a valorização do diretor de escola. requerimen-
to: deputado Dalmo ribeiro Silva

• visitas orientadas (aLmg) – estudantes do Centro universitário uNa, de 
belo Horizonte

14h30
• Comissão de redação (Plenarinho III)
• Comissão de administração Pública (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de agropecuária e agroindústria (auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas 

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-

vidados, a preservação da cultura de matriz africana. requerimento: de-
putado rogério Correia

Quinta-feira (30/11)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

Das 9 horas às 17h30
• Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de minas: as Tecnolo-

gias e os mineiros em Destaque (auditório José alencar)
10 horas

• Comissão de assuntos municipais e regionalização (auditório SE)
• Comissão de assuntos municipais e regionalização (auditório SE) – debater, 

com a presença de convidados, o PLC 11/15, que institui a região metropo-
litana de montes Claros. requerimento: deputado Tadeu martins Leite

• visitas orientadas (aLmg) – associação atlética do banco do brasil, de 
Conselheiro Lafaiete

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho Iv) – debater, 

com a presença de convidados, a comercialização do queijo artesanal. 
requerimento: deputado  agostinho Patrus Filho

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos animais (auditório SE)

18 horas
• Lançamento do livro Direito Parlamentar: discussões contemporâneas 

(Teatro)
20 horas

• reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 100 anos do samba. re-
querimento: deputada marília Campos

Sexta-feira (1º/12)
Das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Belezas de Minas e(n)cantos 
Gerais, de Edna araújo, e A tragédia de Mariana, de Leir monteiro

9 horas
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes da Escola municipal Eli Horta 

Costa, de belo Horizonte
Das 9 horas às 16h30

• Ciclo de debates Produtos Especiais dos Campos de minas: as Tecnolo-
gias e os mineiros em Destaque (auditório José alencar)

10 horas
• reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto brasileiro de De-

fesa do Consumidor. requerimento: deputado Sargento rodrigues
12 horas

• Zás (Teatro) – show 40 anos de música, com Sérgio moreira

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


