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MDB comemora 52 anos e defende 
candidatura própria nas eleições de 2018

Partido é lembrado por histórico de lutas
Ramalho (PMDB-MG), por 
sua vez, pautou seu discurso 
na atual situação do Estado e 
em como o partido contribui 
para melhorar essa realidade. 
Apoio – O vice-presidente 
nacional do PT, Luiz Dulci, 
disse que a celebração é 
justa, uma vez que o MDB, 
que lutou pela justiça so-
cial, pela soberania nacio-
nal e pela democracia, é um 
patrimônio do País.

focar no presente e no futuro 
do Estado e do partido. “Não 
posso falar em futuro sem 
reverenciar Josué Alencar, 
um dos maiores empresários 
do Brasil, que aprendeu com 
seu pai, José Alencar, a fazer 
a política da construção. E 
também não posso deixar de 
citar o nome de Adalclever 
Lopes, um conciliador políti-
co e grande gestor”, concluiu.

O deputado federal Fábio 

nascimento do MDB no Bra-
sil, a partir de Minas Gerais”, 
salientou o presidente do 
MDB no Paraná, senador 
Roberto Requião. De acordo 
com ele, o partido encontra-
-se atualmente invadido por 
ideias que não traduzem a 
sua essência.

O líder da Maioria na 
ALMG, deputado Tadeu Mar-
tins Leite, pontuou que, no 
momento atual, é importante 

O vice-governador e presi-
dente do MDB em Minas, 
Antônio Andrade, enalteceu 
o papel do partido na histó-
ria política do País, como 
sua luta contra a supressão 
de direitos constitucionais, 
a censura e a perseguição 
política na ditadura militar, 
bem como seu empenho na 
elaboração da Constituição 
da República.

“Esta cerimônia é o re-

se encontra diante de uma 
encruzilhada entre um Brasil 
tolerante, em que as reformas 
econômicas visam ao Estado 
mais eficiente, e um país indi-
ferente, em que reformas eco-
nômicas são feitas para saciar 
a sede do mercado financeiro. 
“O MDB está do lado correto 
dessas escolhas”, frisou.

Para ele, o partido tem 
que voltar a ser um ponto 
de união e está pronto para 
assumir a vanguarda desse 
trabalho. 

Senado e de Adalclever Lopes 
ao governo do Estado. O ex-go-
vernador ainda declarou que 
hoje existe o MDB sadio, bem 
como a parte do partido consi-
derada por ele como podre. 

No evento, também foi lan-
çado o livro A verdade por trás 
da lenda, biografia de Newton 
Cardoso, um dos fundadores 
do partido em Minas Gerais.
Polaridade – O empresário 
Josué Alencar, filho do ex-vice-
-presidente da República José 
Alencar, afirmou que o País 

Ao ser questionado sobre 
uma eventual candidatura ao 
governo, em entrevista coleti-
va após o evento, Adalclever 
Lopes disse que a decisão fi-
nal será tomada pelo partido. 
“Sou candidato ao que o meu 
partido escalar”, afirmou.
Candidatura própria – Ex-go-
vernador do Estado no perío-
do de 1987 a 1991, Newton 
Cardoso falou sobre uma can-
didatura própria do partido, 
defendendo a união em torno 
dos nomes de Josué Alencar ao 

Durante a Reunião Especial 
de Plenário que homena-
geou os 52 anos do Movi-
mento Democrático Brasileiro 
(MDB) ontem, o presidente da  
Assembleia, deputado Adalcle-
ver Lopes, defendeu os valores 
democráticos e o compromis-
so histórico de “esperança e 
mudança” do seu partido.

Ele lembrou a história de 
resistência da legenda, simbo-
lizada pela figura de Ulysses 
Guimarães, que, segundo o 
deputado, deixou uma lição de 
coragem, fé, respeito ao povo 
e defesa da democracia. Adal-
clever Lopes enfatizou que, na  
Assembleia, o MDB se caracteri-
za pela unidade e pela coerência, 
constituindo-se como a maior 
bancada (com 13 deputados).

Para ele, a participação do 
partido nas eleições deste ano 
será fundamental. Adalclever 
Lopes ressaltou que o MDB par-
ticipou de todas as campanhas 
para o governo do Estado, com 
exceção dos anos de 2006 e 
2014, quando integrou chapas.

O evento, que contou 
com a presença de diversas 
autoridades e lideranças polí-
ticas, foi marcado pela defesa 
de uma candidatura própria 
do partido ao governo de Mi-
nas e ao Senado Federal.

Clarissa Barçante

Durante a solenidade, lideranças destacaram a história de resistência e o protagonismo do partido



2 • terça-feira – Assembleia Informa 27 de março de 2018

Valorização da gastronomia mineira 
pode impulsionar o turismo no Estado

Apaes pedem regularização de repasses

Plano de desenvolvimento da gastronomia foi discutido em audiência pública

Sarah Torres

Comissão abordou parceria entre as Apaes e o governo do Estado 

Flávia Bernardo

net, até o dia 16 de abril. Já 
foram recebidas 109 contri-
buições. 

Cristiane Serpa, do Insti-
tuto Integrado de Desenvol-
vimento Econômico (Indi), 
destacou que a política de 
gastronomia vai ajudar a 
atrair investimentos e pro-
mover as exportações.

mia diferenciada no Brasil, mas 
só o primeiro tem uma divulga-
ção massiva por todo o País, o 
que deve ser valorizado.
Consulta – A gestora de Pro-
jetos Sociais do Serviço So-
cial Autônomo (SSA-Servas), 
Marina Simião, divulgou que 
o governo abriu consulta pú-
blica sobre o PEDG na inter-

Arrais lembrou que também a 
França tinha entre suas voca-
ções a extração mineral. “Per-
cebendo que a mineração ia 
se esgotar, começaram a tra-
balhar o turismo baseado em 
agricultura, história e cultura. 
Hoje, o país recebe 68 mi-
lhões de turistas”, destacou.
Pioneirismo – Agostinho Pa-
trus Filho ressaltou que Minas 
é o primeiro estado brasileiro a 
contar com uma política de de-
senvolvimento da gastronomia. 
“O que vai dar concretude a 
essa política é o plano estadual 
da gastronomia, construído 
com a participação de vários 
órgãos governamentais, da ini-
ciativa privada e de entidades 
ligadas ao setor”, afirmou.

Para o deputado Roberto 
Andrade (PSB), a gastronomia e 
o turismo são alternativas para 
gerar emprego e renda. Segun-
do ele, apenas Minas Gerais e 
o Pará possuem uma gastrono-

À semelhança da França, a 
gastronomia, agregada à his-
tória e à cultura, é a principal 
vocação do turismo em Minas 
Gerais e está transformando o 
Estado numa potência no se-
tor. A constatação é do secre-
tário de Estado de Turismo, 
Gustavo Pessoa Arrais, que 
participou ontem de audiên-
cia pública na Assembleia.

Solicitada pelo deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), a 
reunião da Comissão de De-
senvolvimento Econômico teve 
como objetivo debater o Plano 
Estadual de Desenvolvimento 
da Gastronomia de Minas Ge-
rais (PEDG). Proposto pelo Exe-
cutivo, o plano está previsto na 
norma que instituiu a Política 
Estadual de Desenvolvimento 
da Gastronomia (Lei 21.936, de 
2015), que tem como origem o 
Projeto de Lei 1.618/15, de au-
toria do parlamentar.

O secretário Gustavo  

COMISSÕES

Secretaria de Estado de Edu-
cação, que contribuiu com a 
criação das escolas especiais 
das Apaes e a cessão de ser-
vidores estaduais. 

Nas áreas de saúde e as-
sistência social, o deputado 
federal pediu mais regulari-
dade no repasse de recursos 
para o Programa de Interven-
ção Precoce Avançado (Pipa) 
e o Casa Lar, de residência 
inclusiva.
Compromisso – Diretora de 
Educação Especial da Secre-
taria de Estado de Educação, 
Ana Regina de Carvalho tam-
bém destacou o trabalho das 
Apaes. “Hoje, o foco é a edu-
cação inclusiva”, pontuou. 

Tatiane Patrícia dos Reis 
Sanção, representante da Se-
cretaria de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social, in-
formou que o Estado vai reno-
var os contratos com as institui-
ções dentro do programa Casa 
Lar, que vencem em outubro.

Segundo o deputado 
Duarte Bechir (PSD), que so-
licitou a reunião, a comissão 
pretende promover diversos 
eventos para discutir políticas 
públicas destinadas às pessoas 
com deficiência, como a Se-
mana de Conscientização do 
Autismo, que prevê atividades 
no período de 2 a 8 de abril.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), ao abor-
dar a relevância das Apaes 
para a sociedade, defendeu o  
diálogo entre governo e ins-
tituições e cobrou um maior 
compromisso do Estado.

O deputado federal  
Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
representante da Federação 
das Apaes de Minas Gerais, 
destacou os eixos de coope-
ração dessas instituições com 
o poder público nas áreas de 
educação, saúde e assistên-
cia social.

De acordo com ele, a par-
ceria mais tradicional é com a 

saúde e assistência social.
Esse foi o tom dos discur-

sos durante audiência pública 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência realizada ontem para 
debater as parcerias entre 
essas instituições e o Estado 
e celebrar o Dia Estadual das 
Apaes, comemorado em 25 
de março.

A falta de regularidade no re-
passe de recursos públicos é 
uma das principais dificulda-
des na parceria entre o gover-
no do Estado e as Associações 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apaes). Apesar disso, 
essa parceria vem evoluindo 
de forma crescente ao longo 
dos anos, com resultados po-
sitivos nas áreas de educação, 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
atendimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das víti-
mas de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 

serviços prestados no único 
albergue municipal de Betim.

Outra sugestão foi a 
construção de uma casa de 
apoio a quem tiver algum 
problema de saúde. É comum 
o morador de rua ser atendi-
do na rede pública e depois 
da alta ser abandonado.

“Queremos construir 
uma política pública com a 
qual o Estado se comprometa 
e tire do papel”, resumiu Alex 
Teixeira, do Movimento Na-
cional de População de Rua. 

panhamento mais próximo e 
efetivo de quem quiser deixar 
a vida nas ruas, com a ofer-
ta de aluguel social, cestas 
básicas, emprego e o apoio 
permanente de assistentes 
sociais e psicólogos.

Outras propostas foram 
no sentido de melhorar a in-
fraestrutura de apoio a quem 
ainda vive nas ruas, mas, even-
tualmente, precise deixá- 
-las momentaneamente. Foi 
reivindicada, por exemplo, a 
melhoria da estrutura e dos 

postas resultantes das discus-
sões vão subsidiar a elabora-
ção de um anteprojeto de lei 
a ser encaminhado à Assem-
bleia pelo Poder Executivo.
Desabafos – Pelos relatos 
apresentados, as demandas 
de quem mora na rua não 
são muito diferentes das de 
quem tem uma casa: segu-
rança, saúde, educação, tra-
balho e, sobretudo, respeito 
aos seus direitos. 

Uma das sugestões tra-
zidas foi o trabalho de acom-

Se o objetivo do fórum téc-
nico População em Situação 
de Rua é começar a construir 
uma ponte entre o poder pú-
blico e esse segmento da po-
pulação, é possível dizer que 
ontem, em uma roda de con-
versa que abriu a programa-
ção do evento, foram assenta-
dos os primeiros tijolos desse 
diálogo. Realizado em um dos 
espaços do Parque de Exposi-
ções de Betim (Região Metro-
politana de Belo Horizonte), 
o encontro colocou frente a 
frente pessoas em situação 
de rua e representantes de 
diversos órgãos públicos.

O fórum é realizado pela 
Assembleia em parceria com 
o governo do Estado. A dis-
cussão em Betim represen-
tou a abertura do primeiro 
dos seis encontros regionais 
do evento, organizados na 
Capital e em grandes cidades 
do interior.

Em linhas gerais, a ideia 
do fórum é colher sugestões 
da sociedade que possam 
embasar um plano de metas 
e ações para concretizar a po-
lítica pública destinada a essa 
população, instituída pela Lei 
20.846, de 2013. Será reali-
zada, ainda, uma etapa final 
em junho, na ALMG. As pro-

Discussões de fórum técnico reúnem 
gestores e população em situação de rua

Daniel Protzner 

O fórum técnico é realizado pela Assembleia em parceria com o governo do Estado

DIREITOS HUMANOS
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
Das 8 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Betim) – encontro regional

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – avaliar, com a pre-

sença de convidados, as comemorações do Dia Internacional da Mulher. 
Requerimento: deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a carga horária dos policiais e bombeiros militares.  
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

13h45
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)  

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

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 4.615/17 (1º turno), do deputado 
Isauro Calais, que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia 
ao município de Miraí

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

votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – debater, com a presença de 

convidados, o rompimento do mineroduto da empresa Anglo American 
em Santo Antônio do Grama. Requerimento: deputado João Vítor Xavier

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – impactos ambientais e na saúde 
da população de Barra Longa após o rompimento da barragem da Sa-
marco 

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

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
17 horas

• Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o Endividamento Agrí-
cola (Auditório SE) – cessão de espaço

 0h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun 
 1h Segunda Musical – Letícia Maia e Luiza Salles 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Minas e Energia (13/12) – Homenagem à 

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
 4h25 Palestra – Poder Legislativo e cidadania, com Antônio Calhau, 

José Alcione Bernardes, Bernardo Motta e Alexandre Bossi 
 6h Compactos de Comissões 
 6h30 Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h30 Via Justiça – Alienação parental 
 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 – Violência contra a mulher 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Você dorme bem?
 20h Comissão de Educação (12/12) – Entrega de votos de 

congratulações ao prefeito de Caputira e à Escola Municipal João 
Paulo I pelo projeto Horta Escolar

 20h30 Parlamento Brasil
 21h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun 
 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

turno único (faixa constitucional)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (faixa  
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucio-
nal)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

ORDEM DO DIA (cont.)


