
11 DE OUTUBRO DE 2016 – TERÇA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.950

Assembleia Cultural tem programação
especial para o mês das crianças

Morre o ex-deputado Marcos Cunha Peixoto
MEMÓRIA

de Saúde e Ação Social e de 
Abastecimento.

Marcos Peixoto fez o cur-
so secundário no Colégio Ba-
tista Mineiro, em Belo Hori-
zonte, e formou-se em Letras 
e Direito na então Faculdade 
Católica de Minas Gerais.

Na Casa, foi membro efeti-
vo da Comissão de Finanças 
e Orçamento, participando 
ainda, como suplente, das 
Comissões de Assuntos Mu-
nicipais e Planejamentos 
Regionais, de Assuntos da 
Sudene e Estímulos Fiscais, 

ceu o cargo de prefeito, antes 
de se eleger parlamentar, nos 
anos 1980, pelo então Partido 
Democrático Social (PDS).

Como deputado esta-
dual, Marcos Cunha Peixoto 
integrou a 10ª Legislatura 
(1983-1987) da Assembleia. 

Político nascido em Lavras (Sul 
de Minas), em 1949, o ex-de-
putado estadual Marcos Cunha 
Peixoto faleceu ontem, aos 67 
anos. O sepultamento será rea- 
lizado às 17 horas de hoje, em 
Salto da Divisa (Vale do Jequiti-
nhonha), município onde exer-

sões para tratar de assuntos 
recorrentes, como o bullying.

O texto é de Leo Cunha 
e Thelmo Lins, que também 
assina a trilha sonora, junto 
com Wagner Cosse. A direção 
é de Fernando Bustamante. 
Com classificação livre, o mu-
sical faz parte da programa-
ção do Zás, uma atração se-
manal da ALMG realizada no 
Teatro. A entrada custa R$ 1.
Cancelamento – As apresen-
tações do Concerto para be-
bês Bach-Baião, que seriam 
realizadas no dia 30 (domin-
go), às 10 horas e ao meio-
dia, foram canceladas.

crescer?. O espetáculo con-
ta a história de um menino 
que sonha em ser mágico. 
Ele pergunta a todos ao seu 
redor o que eles queriam ser 
quando eram crianças e se 
conseguiram realizar seus 
desejos. As respostas vão 
abrindo um novo caminho 
para o menino, que começa a 
redimensionar seus sonhos.

Canções que misturam 
jazz, blues, baladas, samba-
-rock e até marcha de carna-
val, além de jogos de pala-
vras, trocadilhos e trava-lín-
guas, integram o musical, que 
se vale do tema das profis-

elenco estão Nildo Monteiro 
e Cristiane Andrade; a dire-
ção é de Francis Severino.

O espetáculo será apre-
sentada aos sábados, às 16 
horas, e aos domingos, às 11 
horas, até o dia 23 de outu-
bro. Os ingressos custam R$ 
20 (inteira), na bilheteria do 
Teatro, ou R$ 12 (preço úni-
co), nos postos de venda do 
Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas de Minas Ge-
rais (Sinparc). 
Musical – No dia 14 de ou-
tubro (sexta-feira), ao meio-
-dia, será a vez do musical 
O que você vai ser quando 

Opções culturais para o público 
infantil estarão em cartaz no 
Teatro da Assembleia por todo 
este mês, marcado pelas co-
memorações do Dia das Crian-
ças. O espetáculo Mero, que 
homenageia personagens de 
Franz Kafka, e o musical O que 
você vai ser quando crescer? 
integram a programação e são 
atrações também para adultos.

O Assembleia Cultural 
é o programa que agrupa as 
diversas iniciativas da ALMG 
relacionadas à cultura, como 
exposições de artes plásti-
cas e de fotografia, mostras 
de artesanato, espetáculos 
de dança, peças de teatro 
e apresentações de música 
erudita e popular.
Mero – No espetáculo Mero, 
uma atriz e um ator contam a 
história de como um simples 
funcionário público, que se 
encontra desiludido com sua 
função, decide largar tudo 
para procurar o peixe ances-
tral Mero, que vive no fundo 
do oceano. 

A peça faz uma homena-
gem a personagens de Franz 
Kafka, escritor tcheco de lín-
gua alemã, nascido no final 
do século XIX. Sua obra real-
ça a fragilidade humana dian-
te de situações do cotidiano 
e traz um olhar crítico sobre 
o poder das instituições. No 

Guto Muniz

Canções que misturam diversos ritmos musicais integram o musical O que você vai ser quando crescer? 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida, 

da ALMG
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

11 horas
• 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-
receres sobre sete proposições, entre as quais o PL 3.482/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cidade 
Administrativa construídos pela Codemig

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho I) – discutir 
e votar proposições da comissão

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e 
votar pareceres sobre o PL 3.038/15 (1º turno), do deputado Vanderlei 
Miranda, que dispõe sobre a afixação de preço em produto vendido pelo 
comércio varejista; e sobre o PL 3.286/16 (1º turno), do deputado Fábio 
Avelar Oliveira, que institui o Polo de Calçados de Nova Serrana 

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre o 
PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a 
desafetação de trecho rodoviário no município de Santa Luzia; e sobre 
o PL 3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, que autoriza o 
Executivo a doar trecho rodoviário ao município de Simonésia

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

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para pessoas com deficiência visual

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

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

 0h Memória e Poder – Arqueólogo Castor Cartelli 
 1h Segunda Musical – Gotz Hartmann e Mirta Herrera 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (6/7) – Envelhecimento da 

população
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 6h TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Concessões e privatizações
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Violência contra animais 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h30 Via Justiça – Trabalho da Corregedoria do TJMG
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 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: 

Assembleia Debate – Concessões e privatizações
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Violência contra animais 
 20h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com 

Eduardo Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães  
 21h Memória e Poder – Arqueólogo Castor Cartelli 
 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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