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projeto inicial de dois anos, 
mas a intenção é que per-
maneça instalado em Be-
lo Horizonte por um prazo 
maior, de acordo com Ne-
mes. Já foram promovidas 
algumas ações na capital 
mineira, como uma semana 
de atividades paraolímpi-
cas e chamadas públicas de 
amparo à pesquisa (Fundo 
Newton RCUK-Confap).

Também participaram do 
encontro o 2º-vice-presidente 
da Assembleia, deputado La-
fayette de Andrada (PSD), e 
o líder da Maioria, deputado 
Vanderlei Miranda (PMDB).

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu ontem, no 
Salão Nobre, o cônsul-geral 
do Reino Unido em Belo Hori-
zonte, Thomas Nemes, acom-
panhado do 2º-secretário de 
Assuntos Políticos do órgão, 
Adam Dady. O objetivo do 
encontro, segundo Nemes, foi 
aprofundar relacionamentos 
e parcerias para fortalecer os 
laços comerciais, educacio-
nais, sociais e culturais entre 
Minas Gerais e o Reino Unido. 

O consulado-geral bri-
tânico abriu suas portas em 
setembro de 2015, com um 

Clarissa Barçante 
Assembleia recebe cônsul do Reino Unido

SOLENIDADE

Incidente envolvendo a apresentadora 
Ana Hickmann em hotel motiva audiência

buição de placas de veículos au-
tomotores, bem como os pre-
ços e a legislação vigente sobre 
o tema. A audiência, solicitada 
pelos deputados Tony Carlos 
(PMDB) e Paulo Lamac (Rede), 
vai tratar da suposta cobrança 
abusiva pelas placas e da falta 
de padrão no emplacamento 
dos veículos. 

para a reunião é o deputado 
Antônio Carlos Arantes (PSDB). 
De acordo com o parlamentar, 
esses segmentos da economia 
rural precisam de uma atenção 
especial do poder público.
Placas – A Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas aborda às 15 horas, no 
Auditório, a produção e a distri-

rá tema de audiência da Comis-
são de Educação, Ciência e Tec-
nologia. A reunião, que atende 
a requerimento dos deputados 
Rogério Correia (PT) e Carlos 
Pimenta (PDT), está agendada 
para as 13h30, no Teatro.

Participam da greve três 
categorias da universidade: 
docentes, discentes e servido-
res técnico-administrativos. A 
pauta de reivindicações inclui 
a recomposição salarial e de 
carreira dos professores, a as-
sistência estudantil, a nomea-
ção de professores aprovados 
em concurso público e uma re-
forma administrativa interna.
Suinocultura – Em razão do 
aumento do preço do milho no 
mercado, os setores de suino-
cultura e avicultura de Minas 
vêm passando por dificuldades. 
Para debater o tema, as Co-
missões de Desenvolvimento 
Econômico e de Agropecuária e 
Agroindústria se reúnem hoje, 
em audiência pública conjunta, 
às 14h45, no Plenarinho IV.

O autor do requerimento 

Para debater a segurança nos 
hotéis de Belo Horizonte, a 
Comissão de Segurança Pú-
blica promove uma audiência 
hoje, às 9 horas, no Plenari-
nho IV. A reunião foi motivada 
pelo incidente na Capital que 
envolveu a apresentadora de 
TV Ana Hickmann. No último 
dia 20 de maio, ela foi manti-
da sob a mira de uma arma de 
fogo por um fã que ocupava 
um quarto no mesmo hotel 
em que ela estava hospedada.

O fato chamou a atenção 
do deputado Cabo Júlio (PM-
DB), que solicitou a audiência. 
Ele ficou preocupado com a 
falta de segurança no hotel da 
Zona Sul em que a apresenta-
dora era hóspede. A situação 
acendeu o sinal de alerta nos 
demais estabelecimentos que 
oferecem esse tipo de serviço 
do município. 
Unimontes – A pauta de reivin-
dicação dos professores da Uni-
versidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes), em greve 
geral desde o dia 2 de maio, se-

Foco da audiência será a segurança nos hotéis da Capital (foto)

Sarah Torres 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança nos hotéis de Belo Horizonte. Requerimento: 
deputado Cabo Júlio

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

ções que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da  
comissão

13h30
• Comissão de Educação (Teatro) – debater, com a presença de convidados, 

reivindicações dos professores da Unimontes. Requerimento: deputa-
dos Rogério Correia e Carlos Pimenta

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pare-

ceres sobre o PLC 13/15 (1º turno), do deputado Cabo Júlio, que dispõe 
sobre a readaptação dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros para o exercício de funções; e sobre o PL 2.194/15 (1º turno), do 
deputado Luiz Humberto Carneiro, que torna obrigatória a utilização de 
lâmpadas LED nas edificações dos órgãos ou entidades do Estado

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PL 3.194/16 (turno único), do governador, que institui o Dia  
Estadual em Memória das Vítimas do Holocausto 

14h45
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Política Agropecuária 

(Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, a crise na 
suinocultura e na avicultura. Requerimento: deputado Antônio Carlos 
Arantes

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

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, a produção e a distribuição de placas de veículos. Requerimento: 
deputados Paulo Lamac e Tony Carlos

15h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar pa-

receres sobre quatro proposições, entre as quais o PLC 3/15 (1º turno), 
do deputado Cabo Júlio, que autoriza o governador a criar o Programa 
de Estímulo Operacional para Policiais Militares e Bombeiros Militares 
do Estado 

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho III)  
– discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar  

proposições da comissão
16h30

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 2.177/15 (1º turno), do deputado Roberto Andrade, que autoriza o 
Executivo a doar trecho rodoviário ao município de Miraí

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997

Do governador. Proposição de lei garante assistência médica e odontológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demitidos em função da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

 0h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 1h Primeiros passos na música clássica (Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Educação 2/5 – Educação indígena
 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas 

públicas, com Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7: 

Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 
Triângulo

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Segurança nas redes sociais 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Exploração sexual infantil 
 13h Mundo Político 

 13h30 Comissões / Assembleia Notícia 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

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

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 
Triângulo

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Segurança nas redes sociais 
 20h Palestra TRE – Condutas vedadas aos agentes públicos nas 

eleições, com Rodrigo Zílio
 21h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho 
 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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