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Debate público no Plenário alerta
sobre perigos do consumo de álcool

A Assembleia promove esta 
semana, no Plenário, o deba-
te público Álcool não é brin-
cadeira. O evento, que encer-
ra a programação da Semana 
de Prevenção ao Uso e Abuso 
do Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas, será aberto às 8h45 
da próxima sexta-feira (24).

Estão previstas três me-
sas de debate, duas delas 
na parte da manhã e uma 
à tarde. O tema do primei-
ro painel, marcado para as 
9h30, será “Boas práticas na 
prevenção ao uso/abuso de 
drogas e desafios e perspec-
tivas no contexto nacional”. 
O segundo painel vai discutir 
“O papel da mídia na preven-
ção”, enquanto “Cerveja tam-
bém é álcool” será o tema do 
terceiro. Confira outros des-
taques da semana.

Hoje (20) – Os deputados da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens visitam, a partir 
das 8 horas, locais afetados 
pelo rompimento da barra-
gem da Samarco, ocorrido no 
ano passado. Além da própria 
mineradora, serão visitados 
os distritos de Bento Rodri-
gues e Paracatu de Baixo e o 
município de Barra Longa. 

Em Paracatu, às 9h30, a 
Comissão de Segurança Públi-
ca realiza uma audiência so-
bre o aumento da criminalida-
de no município. Às 10 horas, 
os deputados da Comissão de 
Agropecuária se reúnem em 
Bom Despacho, para debater 
a segurança no campo e a ca-
deia produtiva do leite. 

Os impactos da reforma 
administrativa proposta pelo 
Executivo motivam audiên-
cia da Comissão de Assuntos 
Municipais, às 11 horas, no 
Auditório da ALMG. A mes-
ma comissão, em reunião 
conjunta com a Comissão 

de Educação, aborda a im-
portância do retorno do 7º 
ano do ensino fundamental 
na escola Cândida Cabral. O 
encontro será na própria es-
cola, às 19 horas.  

Amanhã (21) – A conduta da 
PM na solenidade de entrega 
da Medalha da Inconfidência, 
em Ouro Preto, rende nova 
audiência da Comissão de Se-
gurança Pública, às 9 horas, no 
Plenarinho IV. A Comissão de 
Agropecuária trata da produ-
ção leiteira em Minas, a partir 
das 10h30, na feira Megaleite 
2016, em Belo Horizonte. 

No Plenarinho II, às 14h15, 
os secretários de Planejamen-
to e Gestão e de Fazenda são 
esperados na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária para prestar contas 
sobre metas fiscais estabeleci-
das para o Estado. Às 15h15, 
no Auditório, as obras na BR- 
-381 serão tema de reunião da 
Comissão de Transporte.

A Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e Ou-
tras Drogas vai abordar, às 16 

horas, no Plenarinho II, as Se-
manas Estadual e Nacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas. 

Quarta-feira (22) – Três audi-
ências estão previstas para as 
14 horas. No Auditório, as Co-
missões de Agropecuária e de 
Assuntos Municipais debatem 
a proposta do governo de ex-
tinção da Ruralminas. No Tea-
tro, as Comissões de Seguran-
ça Pública e de Administração 
Pública discutem os direitos 
assegurados dos servidores da 
segurança. Possíveis alterações 
na regulamentação do exer-
cício da enfermagem estarão 
em pauta na Comissão de Tra-
balho, no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira.  

Às 15 horas, no Plenari-
nho IV, a Comissão de Saúde 
promove audiência sobre a 
assistência farmacêutica em 
Minas. O enfrentamento da 
violência contra os idosos será 
o foco de reunião da Comis-
são Extraordinária do Idoso, 
às 16h30, no Plenarinho II.

No Colégio Edna Roriz, a 
Comissão de Segurança Públi-

ca discute a criminalidade no 
Bairro Belvedere, da Capital.

Quinta-feira (23) – As conse-
quências da tragédia ocorri-
da em Mariana pautam nova 
audiência da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, no 
Plenarinho I, às 10 horas. No 
mesmo horário, a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico visita, em Belo Horizon-
te, espaço dedicado ao de-
senvolvimento de startups.

Propostas de mudanças 
na Previdência Social do 
governo interino de Michel 
Temer serão debatidas pela 
Comissão de Trabalho, às 14 
horas, no Espaço Democráti-
co José Aparecido de Oliveira. 
Às 17 horas, a Comissão de 
Meio Ambiente visita o Con-
sórcio de Recuperação da Ba-
cia da Pampulha, na Capital.

O Instituto Mário Penna 
será homenageado no Ple-
nário, às 20 horas.

Sexta-feira (24) – A semana se 
encerra com o debate público 
sobre os malefícios do álcool.

O Plenário recebe, na próxima sexta-feira (24), o debate público Álcool não é brincadeira 

Guilherme Dardanhan – 23/11/15
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ACONTECE NA SEMANA

PODER LEGISLATIVO

Segunda-feira (20/6)

8 horas
• Comissão Extraordinária das Barragens (Mariana/Barra Longa) – visita 

à mineradora Samarco, aos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo e ao município de Barra Longa, para analisar a atual situação dos 
locais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Requerimen-
to: deputados Agostinho Patrus Filho e Rogério Correia

9 horas
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Paracatu) – debater, com a presença de 

convidados, o aumento da criminalidade no município. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Bom Despacho) – debater, 

com a presença de convidados, os avanços e desafios da agropecuária 
no Estado. Requerimento: deputados Inácio Franco, Nozinho, Rogério 
Correia, Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Antônio Carlos Arantes

11 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a reforma administrativa proposta pelo Executivo. Requerimen-
to: deputados Wander Borges, Fred Costa, Dalmo Ribeiro Silva e Geisa Teixeira

19 horas
• Comissões de Educação e de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – de-

bater, com a presença de convidados, a importância do retorno do 7º 
ano do ensino fundamental da Escola Estadual Cândida Cabral. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Concerto de abertura do 10º Encontro 

ALMG de Corais

Terça-feira (21/6)

8h30
• Campanha de conscientização para doação de sangue e medula óssea 

(Hall Administrativo)
9 horas

• Comissão de Minas e Energia (Alemanha) – visita à Intersolar Europe, 
principal série de exposições do setor de energia solar no mundo. 
Requerimento: deputado Gil Pereira 

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 
convidados, a atuação da Polícia Militar na cerimônia de entrega da Meda-
lha da Inconfidência de 2016. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Cipe Rio Doce (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

10h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – debater, 

com a presença de convidados, a produção leiteira no Estado, durante 
a feira Megaleite 2016

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – 

cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se 
refere à demonstração e à avaliação, por parte do Poder Executivo, 
do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado no 
terceiro quadrimestre de 2015 e no primeiro de 2016. Requerimento: 
deputado Tiago Ulisses 

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h15
• Comissões de Transporte e de Meio Ambiente (Auditório) – debater, com 

a presença de convidados, a situação das obras na BR-381. Requerimen-
to: deputado Wander Borges

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

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

narinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, as Semanas 
Estadual e Nacional de Prevenção ao Uso de Droga. Requerimento: de-
putados Antônio Jorge e Léo Portela

ALMG homenageia o
Laboratório São Marcos

Os 75 anos de história do Laboratório São Marcos foram co-
memorados, na última quinta-feira (16), em Reunião Especial 
no Plenário. Na solenidade, requerida pelo deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV), o presidente da empresa, Cláudio Manoel Cer-
queira, recebeu uma placa comemorativa em alusão à data. 
O deputado Vanderlei Miranda (PMDB) representou o presi-
dente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB). 

Campanha recebe o
apoio da Assembleia

A Assembleia formalizou, em 
reunião realizada na última 
sexta-feira (17), a sua adesão 
à campanha “Cerveja também 
é álcool”, que pretende res-
tringir a publicidade da bebi-
da. A ocasião também marcou 
a primeira reunião da direto-
ria da Associação Nacional 
pela Restrição da Propaganda 
de Bebidas Alcoólicas, consti-
tuída por diversas entidades 
com o intuito de mobilizar a 
sociedade para a causa.

A campanha, uma inicia-
tiva do Ministério Público de 
São Paulo, busca alterar, por 
meio de iniciativa popular, a 
Lei Federal 9.294, de 1996. 
O objetivo é que as restri-
ções à publicidade passem a 
abranger toda e qualquer be-
bida com graduação alcoólica 
igual ou superior a 0,5 grau 

Gay-Lussac, inclusive as cer-
vejas. Hoje a restrição alcan-
ça bebidas com teor alcoólico 
superior a 13 graus.  

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS), membro da associa-
ção nacional, classificou como 
uma aberração o fato de a 
legislação brasileira tratar a 
cerveja, que é uma substância 
etílica, de forma excepcional.

O presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), esteve na reunião e 
disse que o Parlamento mi-
neiro vai prestar todo o apoio 
à causa. “A partir de agora es-
ta será uma pauta da Assem-
bleia”, assegurou.

Sarah Torres 
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19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

Quarta-feira (22/6)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão da PEC 42/15 (Plenarinho IV) 
• Comissões de Agropecuária e de Assuntos Municipais (Auditório) – de-

bater, com a presença de convidados, o PL 3.510/16, que propõe a ex-
tinção da Ruralminas. Requerimento: deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Rogério Correia e Fred Costa.

• Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, as providências necessárias 
quanto aos direitos assegurados pela legislação aos servidores da segu-
rança pública. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – de-
bater, com a presença de convidados, projeto de lei federal que regulamenta 
o exercício da enfermagem. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, a assistência farmacêutica no Estado. Requerimento: deputados 
Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e Ricardo Faria

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) 
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – debater, com a presen-
ça de convidados, o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência 
contra a Pessoa Idosa. Requerimento: da comissão

19 horas
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – debater, com a presen-

ça de convidados, a segurança no Bairro Belvedere, na Capital. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

Quinta-feira (23/6)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão Extraordinária das Barragens (Plenarinho I) – debater, com a presen-

ça de convidados, as consequências do rompimento da barragem da Samar-
co, em Mariana. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho e outros

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao Es-
paço CentoeQuatro, para conhecer o Seed, espaço dedicado ao desen-
volvimento de startups. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes 

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Trabalho (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – 

debater, com a presença de convidados, as alterações no sistema de previ-
dência e seguridade social. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

17 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Belo Horizonte) – visita ao Consórcio de Re-

cuperação da Bacia da Pampulha, para conhecer as atividades para a des-
poluição da Lagoa da Pampulha. Requerimento: deputada Marília Campos

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Instituto Mário Penna, pe-

los seus 45 anos. Requerimento: deputado Vanderlei Miranda

Sexta-feira (24/6)

8h45
• Debate público – Álcool não é brincadeira (Plenário)

12 horas
• Zás (Teatro) – show Viola de todos, de Gustavo Guimarães

19h30
• 10º Encontro ALMG de Corais (Teatro)

Correção: Na edição do dia 13 de junho do Assembleia Informa, foi veiculada na página 3 a matéria “Fórum de cultura 
resulta em mais de 140 propostas para o setor”. Na verdade, foram aprovadas ao todo 279 propostas no fórum técnico.

 0h Zás – Forró Bão Dimais
 0h30 Comissão de Segurança Pública (23/3) – Adoção de medidas 

de segurança em Campos Gerais (distrito de Córrego do Ouro)
 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1:  

O surgimento da proteção à infância
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  (Acesso à internet: cidadania digital)
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Estupros no Brasil 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde (2/6) – Comissão entrega diploma de votos 

de congratulações à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
 11h Comissão de Assuntos Municipais (ao vivo) – Debate a reforma 

administrativa do Executivo, especialmente o PL 3.503/16
 13h Geração – Youtuber Camila Loures 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1:  

O surgimento da proteção à infância

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Minas e Energia (inédito) – Critérios de 

distribuição de recursos para o programa de eficiência 
energética da Cemig

17h05 Compactos de Comissões 
17h30 Segunda Musical – Quarteto de Violões Horizontes e pianista 

Gabriel Oliveira
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa (Acesso à internet: cidadania digital)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (31/5) – 

Debate o PL 3.196/16, que regulamenta a exposição e a venda de 
produtos derivados do tabaco 

21h30 Zás – Forró Bão Dimais 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Plano Estadual de Cultura 

• programação sujeita a alterações 


