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Governo prepara nova proposta de
incentivo à cultura, segundo secretário

Exposição homenageia os 20 anos do Zás
com mais de 500 cartazes dos 
espetáculos produzidos ao lon-
go das duas décadas do Zás. A 
exposição, que vai até o dia 11 
de março, é aberta ao público.

Durante a solenidade, 
também foram homenagea-
dos os servidores da Casa que 
dedicaram-se à manutenção 
do programa e as instituições 
patrocinadoras do Zás.

cultural mineiro”, informou.
O público presente teve a 

oportunidade de apreciar apre-
sentações da coreógrafa Iasmin 
Aischan, do grupo Primeiro 
Ato, do ator Carlos Nunes e do 
Trio Amaranto. Os shows acon-
teceram no Espaço Político- 
-Cultural Gustavo Capanema. 
Na Galeria de Arte, no mesmo 
local, foi inaugurada mostra 

pelo diretor de Comunicação 
Institucional da Assembleia, 
Rodrigo Lucena, que destacou 
o objetivo do programa de 
oferecer sempre um momento 
de descontração aos servido-
res e à comunidade. “Estamos 
na expectativa de expandir o 
programa, para dar mais opor-
tunidades aos novos talentos 
que estão surgindo no cenário 

A Assembleia celebrou, na noi-
te de ontem, o aniversário de 
20 anos do programa Zás. Na 
comemoração, foi lembrada to-
da a trajetória da iniciativa, que 
firmou-se na agenda cultural da 
capital mineira oferecendo um 
espetáculo de qualidade todas 
as sextas-feiras, ao meio-dia, no 
Teatro da ALMG. 

A solenidade foi aberta 

Diálogo – O deputado Bosco 
(PTdoB) salientou que a dis-
cussão com a sociedade já 
se inicia em um estágio avan-
çado, graças à qualidade do 
projeto elaborado pelo Exe-
cutivo. “Agora é lapidar, para 
que tenhamos uma proposta 
condizente com a cultura di-
versificada de Minas Gerais”, 
afirmou. 

A deputada Cristina Cor-
rêa (PT) também ressaltou 
que seria impossível se dis-
cutir o plano sem escutar 
as diversas vozes do Estado. 
Já para o deputado Wander 
Borges (PSB), o investimento 
em cultura faz com que as 
pessoas se desenvolvam.

O deputado Thiago Cota 
(PMB), por sua vez, cobrou a 
valorização do que classificou 
como “cultura de raiz”. 
Propostas – No encerramen-
to das atividades, grupos de 
trabalho apresentaram pro-
postas para o plano estadual. 
Algumas contemplam lacu-
nas observadas pela ALMG 
nas áreas de leitura e litera-
tura e na fixação de interva-
lo para realização das confe-
rências estaduais de cultura. 
Também foram eleitos os de-
legados que irão atuar na eta-
pa final do fórum, em Belo 
Horizonte, no mês de junho.

tério da Cultura (MinC) em 
Minas Gerais, Cláudia Castro 
apresentou o Sistema Nacio-
nal de Cultura em sua fala. 
Ela explicou que, a partir da 
assinatura de um acordo de 
cooperação, os entes federa-
dos se comprometem a criar 
sistemas de cultura e se habi-
litam a receber recursos. “O 
sistema veio para assegurar 
a continuidade das políticas 
públicas como políticas de 
Estado”, resumiu. 

mento”, adiantou. A ideia é 
descentralizar e capilarizar 
os recursos públicos entre os 
segmentos culturais. 

O secretário também 
ressaltou o potencial da cul-
tura para o desenvolvimento 
do Estado e a oportunidade 
de se aprimorar, por meio 
do diálogo com a população, 
o plano estadual, contido no 
Projeto de Lei (PL) 2.805/15, 
de autoria do Executivo.

Representante do Minis-

Ouro Preto abriu, ontem, a 
etapa de interiorização do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, promovido pela 
ALMG. Na abertura do even-
to, o secretário de Estado 
da Cultura, Angelo Oswaldo, 
anunciou que o Executivo 
está finalizando a proposta 
de uma nova lei de incentivo 
para o setor, que tramitará 
na Assembleia junto com o 
projeto do plano estadual. 
“Será uma lei mais de fo-

Ricardo Barbosa

Participantes do encontro regional destacaram a possibilidade de diálogo com a sociedade
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, demora na formalização do registro de uma ocorrência 
policial. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Cipe Rio Doce (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Reunião preparatória para o ciclo de debates Dia Internacional da Mulher 

– Mulheres contra a Violência: Autonomia, Reconhecimento e Participa-
ção (Sala de Reuniões da GPI)

• Manifestação do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas 
Gerais (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de es-
paço

10h30
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
11 horas

• Comissão de Meio Ambiente (Sete Lagoas) – visita à Lagoa do Matadouro 
para averiguar denúncias de que uma fumaça tóxica emanaria da água 
no local. Requerimento: deputado Douglas Melo 

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.173/16 (2º turno), do governador, que fixa os efetivos 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado até 2019 

15 horas
• Comissão Extraordinária das Barragens (Teatro) – debater, com a presen-

ça de convidados, o andamento das investigações realizadas pela Polícia 
Civil sobre o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pare-
ceres sobre 38 proposições, entre as quais o PL 2.772/15 (1º turno), que 
tem como primeiro signatário o deputado Gustavo Corrêa, o qual revoga 
a Lei 21.720, de 2015, que autoriza o uso de depósitos judiciais para 
pagar despesas do Estado

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

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.173/16 (2º turno), do governador, que fixa os efetivos 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado até 2019

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.173/16

Do governador. Fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros do Estado no período de 2016 a 2019. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
PL 3.173/16

Do governador. Fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros do Estado no período de 2016 a 2019. Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Artista plástica Ana Amélia Diniz Camargos
 1h Segunda Musical – Eduardo Pinheiro e Fernando Brito
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Turismo (1º/12) – A importância da Junta Comercial 

do Estado para a economia e o desenvolvimento de Minas
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 2 (Participe e 

influencie a destinação de recursos no orçamento público)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Perspectivas para 2016
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Violência contra a mulher
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Tornozeleiras eletrônicas 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 2 (Participe 

e influencie a destinação de recursos no orçamento público)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Violência contra a mulher
 20h Geração – Programa 100/Especial Vander Lee
 20h30 Propaganda Partidária 
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Artista plástica Ana Amélia Diniz Camargos
 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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