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Assembleia celebra esta semana a união 
e a pluralidade com a Cantata de Natal

Comissões promovem debates no interior 
do o comércio de animais 
vivos no Mercado Central de 
BH será tema de audiência 
da Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais, às 
18h30. A prática foi proibida, 
em caráter liminar, no início 
de novembro, e liberada no 
último dia 23, pelo Tribunal 
de Justiça do Estado, até o 
julgamento do mérito. 

Na sexta-feira (2), os 50 
anos do Centro Universitário 
de Sete Lagoas serão home
nageados em Reunião Espe
cial de Plenário.

Mudanças na programação 
do curso podem afetar a car
reira e a promoção de milita
res que ingressaram na cor
poração entre 1998 e 1999 e 
que, em 2009, foram promo
vidos a cabo.

Às 15 horas, a Comissão 
de Saúde promove audiência 
sobre a situação dos funcio
nários, dos prédios e dos hos
pitais da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais 
(Fhemig). 
Animais – Na quinta-feira 
(1º/12) a polêmica envolven

Participação Popular, por 
sua vez, realiza, às 19 horas, 
mais uma reunião que terá a 
situação dos estudantes que 
participam de ocupações em 
escolas na RMBH como tema. 
Dessa vez, o encontro será 
em Ribeirão das Neves.

Ainda na quarta-feira, 
duas audiências ocorrem na 
sede do Parlamento mineiro. 
Um impasse sobre curso de 
formação para sargento da 
Polícia Militar motiva encon
tro da Comissão de Adminis
tração Pública, às 14 horas. 

A quarta-feira (30) terá três 
eventos fora da ALMG. Às 
10h30, a Comissão de Trans
porte se reúne na Câmara 
Municipal de Formiga para 
discutir a qualidade dos ser
viços de internet e telefonia 
da cidade. 

Às 13 horas, a Comissão 
de Cultura debate, em Além 
Paraíba, a situação do patri
mônio cultural do município, 
sobretudo dos bens relacio
nados ao transporte ferroviá-
rio, que apresentam maiores 
problemas. A Comissão de 

Sarah Torres – 2/12/15

Evento chega à sua 10ª edição e já se consolidou no calendário cultural da Capital

Já a Comissão de Transpor
te, às 15h15, aborda os preços 
estabelecidos pelos centros de 
formação de condutores. Em 
pauta, estará o Projeto de Lei 
(PL) 3.459/16, do ex-deputa
do Tony Carlos (PMDB), que 
trata da necessidade de regu
lação desse mercado, com a 
fixação de limites de preços a 
serem praticados pelas empre
sas  credenciadas.

bombeiros. As denúncias são 
de descumprimento da carga 
horária semanal de 40 horas, 
prevista na legislação. 

Às 14h30, a Comissão de 
Participação Popular debate 
a promoção da cidadania pa
ra a população em situação 
de rua. O aumento dessa po
pulação já é um desafio tam
bém para cidades menores 
das regiões metropolitanas. 

do projeto original da praça 
e sua conclusão é mais uma 
etapa da reforma do local, 
executada pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, em parceria 
com a ALMG.
Audiências – As comissões 
também têm intensa ativi
dade esta semana. Amanhã 
(29), às 9 horas, a Comissão 
de Segurança Pública discute 
a sobrecarga de trabalho dos 

Celebrando o espírito natalino 
de fraternidade e união, a As
sembleia promove esta sema
na a Cantata de Natal, evento 
que chega à sua 10ª edição e 
que já se consolidou no calen
dário cultural de Belo Horizon
te. Reunindo 300 vozes de 19 
corais de instituições minei
ras, a cantata oferece um re
pertório de músicas eruditas 
e canções populares de Natal, 
que marcam a celebração das 
festividades de fim de ano. O 
evento é gratuito e será rea
lizado na quinta-feira (1º/12), 
no Hall das Bandeiras, a partir 
das 19 horas.

Os coralistas e os regen
tes serão acompanhados pela 
Orquestra de Câmara Opus. 
Após a Cantata de Natal, ha
verá também a apresentação 
da Orquestra Sinfônica da Po
lícia Militar.
Painel – Na ocasião, ainda se
rá inaugurado o painel artís
tico criado para a Praça Car
los Chagas, conhecida como 
Praça da Assembleia. A obra 
foi idealizada pelo arquite
to paisagista Roberto Burle 
Marx, tendo como coautor 
Haruyoshi Ono, seu discípulo 
e sócio. O painel fazia parte 
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Empreendedores propõem parceria 
entre a academia, o governo e o mercado

Propostas beneficiam pequenas empresas
fina do fórum, deputado An
tônio Carlos Arantes, afirmou 
que ainda existem gargalos 
burocráticos, legais e de inves
timento para o estímulo à ino
vação tecnológica em Minas 
Gerais. Diante disso, ele lem
brou que o objetivo do evento 
é amadurecer a construção de 
um projeto de lei que viabilize 
esse objetivo e traga avanços 
para o segmento.

O deputado Dalmo Ri
beiro Silva reforçou as pa
lavras do colega e disse que 
a intenção da Assembleia é 
apresentar uma legislação 
pioneira que viabilize a ino
vação tecnológica.

Valores Mobiliários, com li
mite de captação anual de R$ 
5 milhões.
Cidades empreendedoras – 
Outra proposta aprovada 
prevê a instituição do pro
grama mineiro de cidades 
empreendedoras, visando à 
implantação de projetos e 
políticas municipais voltados 
para o empreendedorismo. 
Está incluída também a cria
ção de um sistema estadual 
em rede para troca de me
lhores práticas entre as cida
des mineiras, brasileiras e de 
outros países.
Nova legislação – O coorde
nador dos trabalhos na etapa 

avaliar se o requerente a bene
fícios fiscais previstos na lei se 
caracteriza como startup, para 
evitar que estes sejam con
cedidos a agentes que não se 
enquadrem nessa definição. 
Também está previsto na pro
posta que incubadoras e ace
leradoras poderão certificar 
startups para os benefícios.

A plenária ainda absor
veu a sugestão de incentivo 
ao desenvolvimento de emis
são de valores mobiliários 
via financiamento coletivo, 
destinada a startups enqua
dradas como microempresas, 
retirando-se a necessidade 
de registro na Comissão de 

Três das quatro propostas no
vas buscam facilitar o apoio 
governamental a pequenas 
empresas do setor. Uma de
las pretende facilitar a par
ticipação dessas instituições 
nos certames governamen
tais, como compras públicas, 
licitações e parcerias público- 
-privadas (PPPs). Dessa for-
ma, passariam a ser permi
tidos mecanismos de habili
tação sumária e simplificada 
(fast track), com a supressão 
de pré-requisitos de habilita
ção previstos nas leis de lici
tações e de PPPs.

Também foi acolhida a 
ideia de definir um órgão para 

Ricardo Barbosa

Na plenária final, também foram eleitos delegados para o comitê que acompanhará os desdobramentos do fórum

trar a melhor forma de repas
se do ICMS a empreendedores 
e o estímulo a parcerias que 
fomentem as startups.

O coordenador do grupo 
que teve como tema “inves
timentos e incentivo”, Fer
nando Henrique Toledo, res
saltou propostas como a de 
financiamentos voltados aos 
empreendedores, de promo-
ção de investimentos em in
cubadoras e de internaciona
lização das startups.

impactos e resultados das 
leis que forem criadas para as 
startups em Minas.

O grupo que analisou a 
temática “políticas e desbu
rocratização” foi coordenado 
por Rosalves Sudário. Segun
do ele, a legislação a ser cria
da pode desburocratizar o 
mercado das startups, aliviar 
o desemprego e gerar renda 
nos municípios. Sobre os tra
balhos, ele destacou as discus
sões sobre o desafio de encon

ram o processo de definição 
das prioridades e destacaram 
as mais importantes.
Grupos – Lucas Costa, coor
denador de um dos grupos, 
que teve como tema “em
preendedorismo e inovação”, 
afirmou que o debate se deu 
em três eixos: a definição 
do conceito de startups; os 
desafios do fomento à edu
cação empreendedora nos 
ensinos médio e superior; e a 
importância da avaliação dos 

A criação de parcerias entre 
os atores da chamada “hélice 
tríplice”, formada pela aca
demia e os setores público e 
privado, foi uma das propos
tas aprovadas na última sex
ta-feira (25), na plenária final 
do Fórum Técnico Startups 
em Minas – A Construção de 
Uma Nova Política Pública, 
promovido pela Assembleia.

Pela manhã, foram de
finidas 28 propostas para o 
documento final, que sub
sidiará o Projeto de Lei (PL) 
3.578/16, dos deputados An
tônio Carlos Arantes e Dalmo 
Ribeiro Silva, ambos do PSDB, 
que propõe uma política es
tadual de estímulo às star-
tups. À tarde, foram aprova
das quatro novas propostas e 
escolhidos 14 delegados para 
o comitê de representação 
que acompanhará os des
dobramentos das propostas 
aprovadas. Os participantes 
também entregaram o rela
tório final do evento aos dois 
deputados.

O fórum teve quatro en
contros regionais, 107 insti
tuições representadas, 227 
participantes e consolidou 63 
propostas, sendo 30 prioritá
rias. Os coordenadores dos 
grupos de trabalho resumi
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Pesquisa da UFMG revela exploração 
de estrangeiros em Minas Gerais

Imigrantes pedem auxílio ao governo
mond, advogada orienta
dora da Clínica de Direitos 
Humanos da UFMG, chamou 
atenção para a dificuldade 
que operadores do Direito 
no Brasil têm para respeitar 
tratados jurídicos internacio
nais assinados pelo Brasil. Ela 
apontou como ilegais algu
mas normas que impedem 
imigrantes de participar de 
sindicatos no Brasil, assim 
como a reserva de vagas pa
ra brasileiros em empresas, 
o que seria uma exigência da 
Consolidação das Leis do Tra
balho (CLT).

mais de R$ 1 mil. A questão 
foi um dos problemas apon
tados pelos haitianos ouvidos 
na pesquisa da UFMG, assim 
como o não reconhecimento 
da carteira de motorista, a 
jornada exaustiva dos em
pregos acessíveis e o custo 
inacessível da educação. O 
coordenador da Pauta dos 
Imigrantes e Refugiados da 
Secretaria de Estado de Di
reitos Humanos, João Motta, 
disse que o governo está ten
tando regularizar a gratuida
de dos diplomas.
Desrespeito – Amanda Drum-

para os imigrantes”, afirmou.
Assim como Georges, 

o representante diplomá
tico do governo da Nigéria 
em Minas Gerais, Olusegun 
Akinruli, destacou a urgência 
de se garantir o acesso dos 
imigrantes ao mercado de 
trabalho. “A parte econômica 
é muito importante, pois é o 
que dá dignidade à pessoa”, 
ressaltou.

O nigeriano também 
destacou a necessidade de 
se facilitar a regularização do 
diploma estrangeiro, um pro
cesso que, segundo ele, custa 

Um dos integrantes da equi
pe de pesquisa é o presi
dente da Associação dos 
Haitianos Radicados na Re
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte, Phanel Georges, 
que participou da audiência. 
Ele disse que os seus compa
triotas são gratos pela deci
são do governo brasileiro de 
acolher esses imigrantes e 
fornecer vistos humanitários 
para regularizar sua situação. 
Ainda assim, ele ressalvou 
que a situação enfrentada 
pelos refugiados é muito du
ra. “Faltam políticas públicas 

Daniel Protzner 

A situação de imigrantes no Estado foi debatida pela Comissão de Direitos Humanos

conceito, mas 100% das mu
lheres relataram o mesmo. 

Para avaliar o nível sa
larial, foram criados grupos 
de controle com brasileiros 
que vivem no mesmo bairro 
e têm o mesmo perfil socio
econômico. De acordo com 
o levantamento realizado, a 
média salarial dos homens 
haitianos na RMBH é de R$ 
1.068,50, enquanto que a 
dos brasileiros é de R$ 2.347. 
No caso das mulheres, a mé
dia salarial é de R$ 880, e a 
das brasileiras, R$ 1.484.

 RMBH há 12 anos. Segundo 
ele, os bolivianos que traba
lham em confecções enfren
tam uma jornada que vai das 
7 da manhã à meia-noite. Vi
vem no local de trabalho e ga
nham R$ 15 por dia, folgando 
aos domingos. Isso rende um 
salário de R$ 390 mensais.

No caso dos haitianos, 
algo que fica evidente na pes
quisa é a discriminação racial, 
especialmente no caso das 
mulheres. Entre os homens, 
60% dos entrevistados dis
seram ter sofrido com o pre

o que dificulta a contabiliza
ção desses contingentes.

A pesquisa realizada pelo 
Programa Cidade e Alterida
de, da UFMG, foi apresenta
da pela doutoranda Giselle 
Cruz, que é professora do 
curso de Direito do Centro 
Universitário Metodista Iza
bela Hendrix. 
Confecções – A pesquisa mos
tra que a clandestinidade es
conde uma realidade cruel 
para os bolivianos. Um en
trevistado, identificado ape
nas como Francisco, vive na 

Pesquisa realizada pela 
UFMG revela que a explo
ração de imigrantes bolivia
nos em condições análogas 
à escravidão, uma realidade 
já conhecida no estado de 
São Paulo, se repete há anos 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). O 
levantamento, que também 
retratou a discriminação so
frida pelos haitianos em Mi
nas Gerais, foi apresentado 
na última sexta-feira (25), em 
uma audiência pública da Co
missão de Direitos Humanos.

A reunião foi solicitada 
pelo deputado Cristiano Sil
veira (PT), que integra o Co
mitê Estadual de Atenção ao 
Migrante, Refugiado e Apátri
da, Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas e Erradicação do 
Trabalho Escravo (Comitrate). 
O órgão foi instituído pelo go
verno do Estado para articu
lar ações e políticas públicas.

De acordo com o depu
tado, o governo estima que 
existam hoje cerca de 4 mil 
haitianos e 270 sírios em Mi
nas. No Brasil, houve recente
mente uma grande expansão 
no número de solicitações 
de refúgio, que passaram de 
966, em 2010, para 28.670, 
em 2015. Muitos estrangei
ros, no entanto, chegam de 
forma irregular e clandestina, 
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Uso de expressões depreciativas 
estimulam violência contra a mulher

Discurso mascara relações de poder
Durante a reunião, foi 

lida uma nota de repúdio ao 
deputado e de solicitação de 
sua punição. De acordo com 
a superintendente de Auto
nomia Econômica das Mulhe
res e Articulação Institucional 
da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Renata 
Adriana Rosa, o documento 
foi entregue ao presidente da 
Assembleia e encaminhado 
ao Ministério Público.

A promotora Patrícia 
Habkouk lembrou que essas 
manifestações podem ser en
quadradas no Código Penal.

tá-lo, o deputado chamou a 
deputada de “vaca” e sugeriu 
que ela ficasse calada.

A deputada Marília Cam
pos afirmou que já apresen
tou um requerimento de 
repúdio à atitude do colega, 
que aguarda posicionamento 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Ela também 
quer sugerir uma alteração 
no Regimento Interno da 
ALMG, para incluir, nos atos 
considerados como falta de 
decoro, o uso de expressões 
de cunho misógino ou depre
ciativo contra mulheres.

tamentos violentos que se tor
nam naturais. Na sua opinião, 
esse tipo de discurso mascara 
relações de poder. 
Repúdio – Todas as partici
pantes da audiência mani
festaram indignação com a 
crítica feita pelo deputado 
Cabo Júlio (PMDB) à deputa
da federal Maria do Rosário, 
no Plenário da ALMG, no dia 
9 de novembro. Na ocasião, 
ao discordar de um posicio
namento que a parlamentar 
teria feito a respeito do caso 
de um taxista que matou três 
pessoas que tentaram assal

De acordo com a coorde
nadora do Serviço Social do 
Hospital Risoleta Neves, Vitó
ria Izau, a violência contra a 
mulher negra é ainda maior, 
pois também há o fator do 
racismo.

Para ela, expressões como 
“vaca”, “galinha”, “piranha” e 
“macaca” têm o objetivo de, 
além de difamar, injuriar ou 
caluniar as mulheres, redu
zir sua importância como ser 
humano. Ela lamentou que 
muitas mulheres reproduzem 
essas terminologias, que aca
bam se refletindo em compor

Raíla Melo 

Participantes da audiência repudiaram o uso de termos pejorativos como forma de submissão da mulher

minina se reduziu ainda mais. 
Nas prefeituras, foram eleitas 
641 mulheres, contra 669 que 
atualmente ocupam o cargo. 

Marlise Matos também 
citou exemplos de vários po
líticos que já se expressaram 
de forma pejorativa contra 
as mulheres, com destaque 
para o deputado federal Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), que foi 
condenado a indenizar a co
lega Maria do Rosário (PT-RS) 
depois de dizer que ela não 
merecia ser estuprada.

mens e mulheres.
Os números revelam que 

as mulheres ainda são subre
presentadas na política: elas 
ocupam 22% das cadeiras da 
Câmara dos Deputados e 24% 
das do Senado, colocando o 
Brasil na 154ª posição, en
tre os 188 pesquisados pelo 
Fórum Econômico Mundial. 
Na América Latina, ele perde 
para todos os demais países, 
exceto o Haiti.

Nas últimas eleições mu-
nicipais, a representação fe-

Exclusão – A coordenado
ra do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre a Mulher da 
Universidade Federal de Mi
nas Gerais (UFMG), Marlise 
Matos, apresentou dados 
que mostram a exclusão fe
minina. Segundo ela, embora 
39,8% dos domicílios brasilei
ros sejam chefiados exclusi
vamente por mulheres, que 
são 39% da mão de obra ocu
pada no mercado, o País está 
entre os 15 mais desiguais do 
mundo na relação entre ho

O uso de termos pejorativos 
contra as mulheres é, tam
bém, uma forma de violên
cia e opressão e colabora pa
ra a naturalização da cultura 
de domínio dos homens em 
todas as esferas de poder, 
além de abrir caminho para 
agressões ainda mais graves. 
Essa foi a conclusão unâni
me das participantes da au
diência pública da Comissão 
Extraordinária das Mulheres 
realizada na última sexta-
feira (25). A audiência mar
cou o Dia Internacional pela 
 Eliminação da Violência con
tra a Mulher, comemorado 
nessa data.

“Querem nos silenciar e 
nos constranger com atitudes 
como essas”, criticou a de
putada Marília Campos (PT), 
uma das autoras do requeri
mento que motivou a reunião. 
A parlamentar afirmou que é 
preciso construir uma cultura 
de respeito à mulher em to
dos os ambientes. “Quando 
há violência física, há cobertu
ra da mídia, mas essa prática 
cotidiana tem pouca reper
cussão”, lamentou.

A parlamentar lembrou 
que, apesar de avanços na le
gislação brasileira, como a Lei 
Maria da Penha e a do Femini
cídio, a violência contra a mu
lher continua aumentando. 
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (28/11)
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Recital da Universidade Federal de Ouro Preto

Terça-feira (29/11)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre
sença de convidados, o sistema de compensação de carga horária 
proposto aos bombeiros militares. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – debater, com a pre

sença de convidados, a promoção da cidadania para a população em 
situação de rua. Requerimento: deputada Marília Campos

Comissão de Participação Popular conclui 
análise de sugestões da sociedade ao PPAG

Guilherme Dardanhan – 14/6/16

Foram acolhidas pelos deputados 18 propostas, que tratam sobretudo de segurança pública, cultura e turismo

Entre as emendas propos
tas a partir das PLEs, estão as 
de acréscimo de R$ 300 mil, 
em 2017, ao programa Rompi
mento da Trajetória Infracional 
dos Adolescentes e de mais R$ 
200 mil para o programa de 
modernização e preservação 
da infraestrutura cultural, des
tinados à implantação do cen
tro de referência do circo na 
antiga estação da Gameleira, 
em Belo Horizonte.

Há, ainda, emendas pa
ra acréscimo de recursos 
ao programa de prevenção 
social à criminalidade, des
tinando R$ 300 mil para a 
formação e a capacitação de 
lideranças e oficineiros do Fi
ca Vivo, bem como de jovens 
multiplicadores em mediação 
de conflitos, direitos huma
nos, segurança pública cida
dã, violência contra a mulher, 
racismo e juventude.

Recursos para a qualifi
cação de gestores públicos 
da cadeia do turismo e para a 
implantação de um centro de 
atendimento educacional es
pecializado em Contagem, na 
Região Metropolitana de Be
lo Horizonte, também estão 
entre as propostas acolhidas.

Outras sugestões popula
res que tiveram parecer favorá
vel tratam da alimentação dos 
alunos do ensino básico (para 
que ela seja adquirida prefe
rencialmente da agricultura fa
miliar), da implementação de 
medidas de saúde preventiva 
e ocupacional para professo
res e da operacionalização das 
ações do Conselho Estadual de 
Política Cultural (Consec).

mil participantes na discus
são da revisão do PPAG, em 
um processo rico, que gerou 
contribuições em todas as 
áreas. Agora esperamos que 
o Plenário acate as propostas 
e que o governo as execute”, 
disse a parlamentar.
Propostas – Marília Campos 
destacou o acolhimento, nes
sa última reunião, de propos
tas que reforçam as políticas 
de prevenção na área de se
gurança, valorizando a prote
ção à mulher, e ações relacio
nadas aos direitos humanos, 
como mais investimentos 
para combater o racismo e a 
homofobia. A deputada tam
bém mencionou nova ação 
relacionada à implantação de 
planos regionais de turismo, 
com a criação do Caminho 
Religioso de Santa Maria do 
Suaçuí (Vale do Rio Doce).

no pretende desenvolver no 
período de quatro anos, com 
as respectivas metas fiscais 
e orçamentárias, bem como  
com as regiões do Estado a 
serem beneficiadas. É um pla
no de médio prazo, que passa 
por revisões anuais para tor
nar-se compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Com o término da aná
lise na Comissão de Partici
pação Popular, as sugestões 
de emendas serão agora en
caminhadas à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or
çamentária (FFO) ampliada 
com membros das demais 
comissões permanentes, en
carregada de analisar os pro
jetos de lei do PPAG e da LOA 
antes da votação no Plenário.

Para a deputada Marília 
Campos (PT), o balanço foi 
positivo. “Tivemos mais de 

A Comissão de Participação 
Popular concluiu, na última 
sexta-feira (25), a análise das 
propostas de ação legislativa 
(PLEs) oriundas da discussão 
feita com a sociedade pa
ra a revisão do Plano Pluri
anual de Ação Governamen
tal (PPAG) para 2017. Foram 
acolhidas pelos deputados 18 
propostas, que tratam sobre
tudo de segurança pública, 
cultura e turismo regional.

As PLEs avalizadas pela 
comissão se desdobram em 
46 emendas ao Projeto de Lei 
(PL) 3.819/16, do governa
dor, que contém a revisão do 
PPAG; em 15 emendas ao PL 
3.820/16, que trata do Orça
mento do Estado (LOA) para 
2017; e em 49 requerimentos 
ao governo.

O PPAG organiza os pro
gramas e ações que o gover

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – República Musical Federativa do Brasil
 0h30 Comissão de Participação Popular (2/9) – Saúde nutricional 

da população
 3h05 #Confirma
 3h35 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

urbano
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Adoção e proteção de crianças e adolescentes
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão do Trabalho (24/8) – A atual situação da Justiça do 

Trabalho no Estado
 13h Geração – Banda Graveola

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 
urbano

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Meio Ambiente (9/11) – Avanços nos processos 

de licenciamento em decorrência da Lei 21.972/16
 17h30 Segunda Musical – Davi Camisassa e Duo Mineiro 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Direitos Humanos inédito (14/9) – Ações 

propositivas para o fortalecimento das políticas em prol das 
mulheres vítimas de violência

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 
• programação sujeita a alterações
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15 horas
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita ao chefe 

de Polícia Civil, com vistas a aprimorar o atendimento feito nas dele
gacias especializadas às mulheres vítimas de violência. Requerimento: 
deputadas Marília Campos e Rosângela Reis

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

15h15
• Comissão de Transporte (Auditório) – debater, com a presença de convi

dados, os preços estabelecidos pelos centros de formação de conduto
res. Requerimento: ex-deputado Tony Carlos

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 

(Plenarinho II) 

Quarta-feira (30/11)
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 Transporte (Formiga) – debater, com a presença de convi

dados, a qualidade dos serviços de internet e telefonia móvel e fixa no 
município. Requerimento: deputado Gustavo Valadares 

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

13 horas
• Comissão de Cultura (Além Paraíba) – debater, com a presença de con

vidados, a situação do patrimônio cultural do município. Requerimento: 
deputado Bosco

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – debater, com a 

presença de convidados, possíveis prejuízos às cerreiras de militares 
chamados para o Curso Especial de Formação de Sargentos em 2017. 
Requerimento: deputado Cabo Júlio  

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con
vidados, a situação dos funcionários, dos prédios e dos hospitais da 
 Fhemig. Requerimento: deputado Arlen Santiago

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Ribeirão das Neves) – debater, com a 

presença de convidados, a reforma nacional do ensino médio. Requeri
mento: deputada Marília Campos

Quinta-feira (1º/12)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV)
10 horas

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

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

• Assinatura de convênio para a criação da Central de Identificação no Es
paço Cidadania da ALMG (Salão Nobre)

18h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – debater, 

com a presença de convidados, a comercialização de animais vivos no 
Mercado Central de Belo Horizonte. Requerimento: deputado Noraldino 
Júnior

19 horas
• 10ª Cantata de Natal (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira)
• Inauguração de painel criado por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono 

para a Praça da Assembleia (Palco da Cantata de Natal)   

Sexta-feira (2/12)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Malu Aires interpreta Roberto Carlos 
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Centro Universitário 
de Sete Lagoas, pelos seus 50 anos. Requerimento: deputado Dou
glas Melo

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


