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Comissão de Assuntos Municipais colocou em pauta o PL 5.188/18, que começou a tramitar na ALMG

Debatedores pedem mudanças em projeto 
sobre proteção ao pequi e ao ipê-amarelo

volvimento do Vale do São 
Francisco (Codevasf), e o 
governo estadual, por meio 
da Ruralminas.

O deputado Tadeu Mar-
tins Leite (MDB) observou 
que o projeto de lei do go-
vernador acaba de dar en-
trada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e, antes de 
ir a Plenário, vai passar pela 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável. “Vamos fazer uma dis-
cussão ampla, visando aper-
feiçoar a matéria e acelerar 
a sua tramitação”, disse.

vore, mas uma subespécie, o 
pau-d’arco.

Os componentes da mesa 
foram unânimes em afirmar 
que a proposição do governa-
dor carece de mudanças, sob 
pena de inviabilizar o Projeto 
Jaíba, que consideram de im-
portância fundamental para 
o desenvolvimento econômi-
co da região. 

Idealizado na década de 
1950, o Projeto Jaíba passou 
a operar no fim da década 
de 1980, numa parceria en-
tre o governo federal, atra-
vés da Companhia de Desen-

dores e parlamentares con-
testam a referência a essas 
árvores no âmbito do Projeto 
Jaíba, sob a alegação de que 
o território por ele abrangido 
não inclui o cerrado.

“Sou natural de Manga, 
no Norte de Minas, e acom-
panho o projeto desde o iní-
cio. Sou também defensor do 
pequi. E posso garantir que 
no território do Jaíba não 
existe um único pequizeiro”, 
afirmou Paulo Guedes. Ele 
disse, ainda, que o ipê-ama-
relo existente na área não é 
o tipo mais conhecido da ár-

Uma emenda supressiva, 
que retire qualquer referên-
cia ao pequizeiro do Projeto 
de Lei (PL) 5.188/18, do go-
vernador Fernando Pimen-
tel, foi uma das propostas 
defendidas na terça-feira 
(14) por participantes de au-
diência pública da Comissão 
de Assuntos Municipais e 
Regionalização. Outra alte-
ração sugerida é que o con-
teúdo da proposição trate 
explicitamente da área terri-
torial do Projeto Jaíba.

O PL 5.188/18, que come-
ça a tramitar na Assembleia, 
altera as leis de proteção ao 
ipê-amarelo e ao pequizeiro, 
e, segundo o presidente da 
comissão, deputado Paulo 
Guedes (PT), e outros parti-
cipantes da reunião, impacta 
diretamente os produtores 
envolvidos no Projeto Jaíba, 
no Norte de Minas.

A proposição do gover-
nador altera a Lei 10.883, 
de 1992, que declara o pe-
quizeiro, árvore do cerra-
do, como de preservação 
permanente, de interesse 
comum e imune de corte. 
Também altera a Lei 9.743, 
de 1988, que faz o mesmo 
em relação ao ipê-amarelo.

Contudo, tanto os produ-
tores rurais como pesquisa-

Jaíba gera 12 mil empregos diretos
às comunidades tradicionais 
que sobrevivem do cultivo 
do pequi. Sílvia Contreras, do 
Conselho Pró-Pequi, propõe 
que o  texto do PL 5.188/18 
seja claro na referência ao 
Projeto Jaíba.

Marcos Dias, da Fede-
ração dos Trabalhadores na 
Agricultura, defendeu a elabo-
ração de um substitutivo com 
menção específica ao Jaíba.

minas, Luiz Afonso de Oliveira 
afirmou que o Jaíba é o pro-
jeto com maior sustentabili-
dade ambiental do mundo e 
vem tendo dificuldades de ser 
implementado em sua totali-
dade por empecilhos legais.

Alguns participantes da 
reunião, porém, insistiram 
na necessidade de se deba-
ter melhor o assunto, defen-
dendo uma ampla consulta 

mos que viabilizar o Jaíba, sem 
desconsiderar as questões am-
bientais”, afirmou.

O presidente da Asso-
ciação Central dos Fruticul-
tores do Norte de Minas, 
Saulo Bresinski Lage, e o 
analista da Codevasf Samuel 
de Paula Silva criticaram a 
generalidade da lei, que po-
deria inviabilizar o Jaíba.

Ex-presidente da Rural-

Juliana Pereira da Cunha, asses-
sora ambiental da Secretaria de 
Estado de Agricultura e Pecuá-
ria, explicou que as mudanças 
na legislação ambiental, a par-
tir de 2012, passaram a exigir 
compensações que dificulta-
ram o trabalho dos produtores 
do Projeto Jaíba, que gera 12 
mil empregos diretos e 18 mil 
indiretos. “É o maior projeto de 
irrigação da América do Sul. Te-
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Conselho da Medalha JK define detalhes
da programação da 22ª edição do evento

Dupla apresenta show instrumental com
clássicos ao som da rabeca e da viola

Letícia Leal e Rodrigo Salvador são atrações do Zás

Matheus Ribeiro

que marca a atuação do Par-
lamento mineiro na promo-
ção das expressões artísticas 
e no reconhecimento e na va-
lorização da cultura regional.

Assembleia (Rua Rodrigues 
Caldas, 30, Santo Agostinho, 
em Belo Horizonte).

A iniciativa integra o As-
sembleia Cultural, programa 

ridade e as linguagens da ra-
beca brasileira, instrumento 
da tradição folclórica usado 
em diferentes manifestações 
por todo o País.

Formada em Medicina 
Veterinária pela Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Letícia é autodidata. 
Atualmente, dá aulas de viola 
e participa de apresentações. 
Ela também tem um canal 
no YouTube, no qual divulga 
suas composições e ensina a 
tocar o instrumento.
Assembleia Cultural – O pro-
jeto Zás oferece espetáculos 
de música, teatro, dança, en-
tre outras manifestações ar-
tísticas, agora em novo dia e 
novo horário: às quintas-fei-
ras, às 19 horas, no Teatro da 

Um show instrumental ao 
som da rabeca, instrumento 
de origem árabe semelhante 
ao violino, e da viola será a 
atração do Zás de hoje (16), às 
19 horas, no Teatro da Assem-
bleia Legislativa. O espetáculo 
Rabiola será realizado pelo ra-
bequeiro Rodrigo Salvador e 
pela violeira Letícia Leal.

O repertório da apre-
sentação terá releituras de 
canções de sucesso tocadas 
por músicos como Almir Sa-
ter, Ivan Vilela e Zeca Colla-
res. Também serão tocadas 
composições de Rodrigo Sal-
vador, que é músico e com-
positor graduado pela Uni-
versidade do Estado de Mi-
nas Gerais (Uemg). Em sua 
carreira, ele explora a sono-

Clarissa Barçante

Integrantes do conselho se reuniram no Salão Nobre da ALMG, na manhã de terça-feira

O prefeito de Diamanti-
na, Juscelino Roque, reforçou 
a importância da medalha 
como forma de reverenciar o 
passado de um dos maiores 
estadistas do País. “Quere-
mos, mais uma vez, home-
nagear pessoas de relevân-
cia, que estão deixando um 
legado positivo para o Brasil, 
assim como JK deixou”, disse 
o chefe do Poder Executivo 
municipal.

O diretor de Comunica-
ção da ALMG, José Geraldo 
de Oliveira Prado, represen-
tou o Parlamento mineiro 
no encontro.
História – A Medalha JK foi 
criada pela Lei 11.902, de 
1995, sendo atribuída pela 
primeira vez em 1996. A ceri-
mônia de entrega da comen-
da é realizada anualmente no 
dia do aniversário do ex-presi-
dente da República Juscelino 
Kubitschek, nascido em 12 de 
setembro de 1902. A honraria 
é dividida nos graus Grande 
Medalha e Medalha de Honra.

Vesperata (tradicional apresen-
tação musical da cidade) na 
noite anterior. Ainda de acordo 
com ele, os representantes do 
conselho da medalha têm até o 
próximo dia 20 de agosto para 
encaminhar as listas com os no-
mes dos agraciados.

realizada na manhã de terça-
-feira (14), no Salão Nobre da 
Assembleia Legislativa.

O subsecretário de Cerimo-
nial e Eventos do governo do 
Estado, Bruno Rosa, informou 
que a cerimônia acontecerá às 
11 horas e está prevista uma 

A 22ª edição da Medalha Jus-
celino Kubitschek de Oliveira 
será realizada no dia 12 de 
setembro, na cidade de Dia-
mantina (Região Central). De-
talhes do evento foram discu-
tidos por membros do conse-
lho da comenda, em reunião 

CULTURA

HOMENAGEM
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Candidatos aprovados em concurso da 
Polícia Civil reivindicam nomeação

Guilherme Bergamini

Parlamentares manifestaram apoio aos aprovados
mou. Ele também destacou 
reportagens divulgadas pela 
imprensa que mostrariam a 
ação de organizações crimi-
nosas dentro do sistema pe-
nitenciário, além da suposta 
participação delas em crimes 
ocorridos em todo o Estado. 
Denunciou, ainda, o uso polí-
tico das forças de segurança.

O diretor jurídico da 
Associação de Servidores 
do Corpo de Bombeiros e 
da Polícia Militar, sargento 
Matscelo Tarley, disse que 
o governo descumpre a lei, 
no que diz respeito à carga 
horária.

O autor do requerimen-
to de audiência, deputado 
Sargento Rodrigues, disse 
que a ausência dessas au-
toridades demonstra a ir-
responsabilidade do gover-
no estadual. Ele ainda fez 
críticas ao governador Fer-
nando Pimentel e à condu-
ção da política de seguran-
ça pública em Minas Gerais.

O deputado João Lei-
te questionou a veracidade 
dos índices de violência di-
vulgados pelo governo. “A 
propaganda não responde 
as questões que a popula-
ção está enfrentando”, afir-

te a campanha eleitoral de 
2014, o governador Fernan-
do Pimentel prometeu que 
contrataria novos policiais. 
“As forças de segurança do 
Estado estão sucateadas, fal-
ta material e falta pessoal”, 
disse o parlamentar.

Ele destacou, ainda, que 
diversos policiais se aposen-
taram e que o governo não 
nomeou novos servidores na 
mesma proporção. 

O deputado João Leite 
(PSDB) lamentou o fato de 
o governo não receber os 
aprovados no concurso. Ele 
acrescentou que quem perde 
é a população, já que a Polícia 
Civil não conta com estrutura 
para investigar os crimes.
Carga horária – O objetivo ori-
ginal da reunião de ontem da 
Comissão de Segurança Públi-
ca era debater a carga horá-
ria dos policiais e bombeiros 
militares do Estado, uma vez 
que não estaria sendo respei-
tada a Lei Complementar 127, 
de 2013, a qual fixa em 40 
horas a carga semanal de tra-
balho dos militares estaduais. 
Entretanto, os representantes 
do comando da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros não 
compareceram.

Representantes dos aprova-
dos no concurso para inves-
tigador da Polícia Civil, reali-
zado em 2014, participaram, 
ontem, de audiência da Co-
missão de Segurança Pública. 
Eles cobram do governo esta-
dual a sua nomeação.

Uma das representantes, 
Aline Moura de Assis, expli-
cou que o movimento mon-
tou um acampamento em 
Belo Horizonte na tentativa 
de sensibilizar o governo. Ela 
disse que faltam policiais nas 
ruas e que os índices de cri-
minalidade estão aumentan-
do, sendo que 627 aprovados 
aguardam a sua nomeação.

Segundo Aline, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal per-
mite a nomeação de concur-
sados na segurança públi-
ca no caso de vacância por 
aposentadoria, por exemplo. 
Outro representante, Thiago 
Oliveira Botan, também des-
tacou que a nomeação dos 
aprovados vai contribuir para 
a segurança da população.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), manifestou 
apoio aos aprovados. Ele 
criticou a demora nas nome-
ações e afirmou que, duran-

COMISSÕES

Requerimento de audiência foi aprovado pela Comissão de Educação

Willian Dias

Comissões discutem situação da Uemg
unidades em diversas cida-
des mineiras: Abaeté, Belo 
Horizonte (sede), Barbacena, 
Campanha, Carangola, Cláu-
dio, Diamantina, Divinópolis, 
Ibirité, Ituiutaba, Frutal, João 
Monlevade, Leopoldina, Pas-
sos, Poços de Caldas e Ubá.

Essa estrutura se consti-
tuiu a partir da absorção de 
diversas fundações educacio-
nais de ensino superior ins-
tituídas pelo Estado nessas 
cidades, em anos anteriores. 
Atualmente, a Uemg é a ter-
ceira maior universidade pú-
blica de Minas Gerais, atrás 
das Universidades Federais 
de Minas Gerais (UFMG) e de 
Uberlândia (UFU).

Em reunião realizada na 
terça-feira (14), a Comissão 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia aprovou requeri-
mento para realização des-
sa reunião conjunta com a 
Comissão de Administração 
Pública. A solicitação é de 
autoria do deputado Arlen 
Santiago (PTB). Conforme 
foi proposto pelo parlamen-
tar, também será discutido 
o processo de absorção das 
atividades de ensino, pes-
quisa e extensão mantidas 
pelas unidades da Uemg.

Criada em 1989, por meio 
das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, a Uemg possui 

autonomia didático-científica 
e administrativa, será discuti-
da em audiência pública con-
junta de duas comissões da 
Assembleia Legislativa.

A atual situação da Universi-
dade do Estado de Minas Ge-
rais (Uemg), tendo-se em vis-
ta a necessidade de fortaleci-
mento e consolidação de sua 



4 • quinta-feira – Assembleia Informa 16 de agosto de 2018

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Belo Horizonte) – visita 
a trechos ferroviários e oficinas nos Bairros Horto e Belvedere. Reque-
rimento: deputados João Leite, Glaycon Franco, Celinho do Sinttrocel e 
Roberto Andrade e deputada Marília Campos

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 8º ano do Instituto Metha de 
Ensino, de Ribeirão das Neves

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Sala de Reuniões da GPI) – reunião do Comitê de Representação

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

e votar proposições da comissão
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão 

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

e votar proposições da comissão
19 horas

• Zás (Teatro) – show Rabiola, com Letícia Leal e Rodrigo Salvador

 0h Palestra (continuação) – Influência econômica no 
funcionamento do Poder Legislativo, com Bruno Carazza

 1h40 Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (11/6) – Discute opções de tratamento a quem tem 
bexiga neurogênica 

 3h45 Parlamento Brasil
 4h15 Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis 
 6h15 Compactos de Comissões 
 6h30 Memória e Poder – Teólogo João Batista Libânio 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Conexão Eleitoral 
 9h Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade 
 9h35 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Tribuna Livre – Endividamento do Estado 
 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 Memória e Poder – Teólogo João Batista Libânio 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Exclusão digital 
 20h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de Mello 
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA

TV Assembleia envia notícias por WhatsApp
Informações produzidas pela 
TV Assembleia sobre as elei-
ções de 2018 serão divulgadas 
pelo WhatsApp para aqueles 
que têm interesse em receber 
o conteúdo. Quem estiver inte-
ressado em se informar dessa 
maneira pode encaminhar, por 
meio do WhatsApp, uma men-
sagem com a palavra “sim”, 
para o número (31) 99936- 
-3669. Dessa forma, ele será ca-
dastrado automaticamente.

O serviço oferecido pela TV 
Assembleia, que já está disponí-
vel e vai funcionar até o fim das 
eleições deste ano, tem como 

objetivo dar destaque à progra-
mação especial da emissora em 
função da disputa eleitoral.

Serão selecionados de dois 
a quatro conteúdos a serem di-
vulgados semanalmente. Neste 
momento, o aplicativo será utili-
zado em caráter experimental e, 
por isso, será um canal informa-
tivo, não sendo possível estabe-
lecer interação com a Assem-
bleia Legislativa por meio dele.

O primeiro turno das eleições 
de 2018 será no primeiro domin-
go de outubro, dia 7, e o segundo 
turno, onde houver, no último  
domingo do mesmo mês, dia 28. Serviço estará disponível durante o período eleitoral
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