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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (5/6)

9h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Contagem) – visita ao Ceasa-

-Minas para verificar as condições de trabalho dos lojistas que comercia-
lizam alho. Requerimento: deputado Duarte Bechir

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Santa Bárbara) – visita à pre-

feitura para debater a retomada das atividades da Samarco. Requeri-
mento: deputados Roberto Andrade e Gustavo Valadares

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Alessandra Feris (piano)

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Cemig. Requerimento: de-
putado Duarte Bechir

Terça-feira (6/6)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Tribunal de Contas para 
debater os restos a pagar do orçamento da saúde. Requerimento: depu-
tado Carlos Pimenta

Retomada da Samarco e crise da  
saúde motivam visitas das comissões

prática de atividades de com-
petência do Corpo de Bom-
beiros por voluntários, pro-
fissionais e instituições civis. 
A audiência será às 15 horas, 
no Plenarinho II.
Cavernas – Na quinta-feira (8), 
às 14 horas, a Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização estará em Januária 
(Norte). Os parlamentares vão 
debater a possibilidade de re-
conhecimento, pela Unesco, 
do Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu como patrimônio 
cultural da humanidade. 
Veja a agenda completa  
da ALMG nesta e na próxima 
página

marcadas para amanhã (6) e 
motivadas pela crise do setor. 
Às 10 horas, os deputados vão 
ao Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) para debater ques-
tões relacionadas aos restos a 
pagar do orçamento da saú-
de. Às 15 horas, eles visitam a 
Santa Casa de Belo Horizonte, 
para verificar as condições da 
instituição, que passa por difi-
culdades financeiras.
Bombeiros – Uma das audi-
ências da quarta-feira (7), da 
Comissão de Administração 
Pública, terá como tema o 
Projeto de Lei 3.862/16, do 
governador Fernando Pimen-
tel. A matéria dispõe sobre a 

como responsável pelo rom-
pimento da Barragem do Fun-
dão, em Mariana, em novem-
bro de 2015. O desastre provo-
cou as mortes de 18 pessoas, 
devastou o distrito de Bento 
Rodrigues e despejou rejeitos 
de minério no Rio Doce.

A Samarco depende de 
uma nova licença para vol-
tar a atuar, e, para isso, deve 
obter a anuência de todos os 
municípios da região. As in-
formações são de que a Pre-
feitura de Santa Bárbara não 
teria dado essa anuência.
Saúde – Outro destaque da 
agenda são duas visitas da 
Comissão de Saúde, ambas 

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico visita hoje, 
às 15 horas, a Prefeitura de 
Santa Bárbara (Região Cen-
tral), para discutir a volta das 
atividades da mineradora Sa-
marco. Esse é um dos eventos 
previstos na agenda das co-
missões da ALMG, nesta se-
mana. Os deputados vão rea-
lizar, ainda, outras três visitas 
e oito audiências públicas. 

A ida a Santa Bárbara é 
resultado de uma série de re-
querimentos aprovados pela 
comissão que dizem respeito 
à retomada das operações da 
empresa, paralisadas desde 
que a Samarco foi apontada 

ALMG homenageia resistência estudantil
Clarissa Barçante

Reunião Especial de Plenário, 
na noite de quinta-feira (1º), 
lembrou os 40 anos da resis-
tência estudantil à repressão 
contra o 3º Encontro Nacional 
dos Estudantes (ENE). A so-
lenidade foi requerida pelos 
deputados Cristiano Silveira 
(PT), Durval Ângelo (PT), Ro-
gério Correia (PT) e Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB).

O 3º ENE estava marcado 
para 4 de junho de 1977, na Fa-
culdade de Medicina da UFMG, 
mas as forças militares que 
apoiavam a ditadura impedi-
ram a realização do evento.

“O encontro precisa ser 

lembrado e homenageado, 
principalmente neste momento 
no qual a democracia brasileira 
está altamente abalada”, afir-
mou Durval Ângelo. Segundo 
Cristiano Silveira, a intenção foi 
homenagear “estudantes de 
ontem e de hoje que lutavam e 
lutam por democracia no País”.

Na foto, o deputado Ro-
gério Correia e a presidente da 
União Estadual dos Estudan-
tes, Luana Ramalho, posam 
com placa alusiva à homena-
gem, ao lado dos ex-líderes es-
tudantis Guilherme Faria, San-
dhy Barreto, Samira Zaidan e 
Jânio Bragança.
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Músico Renato Savassi
 0h30 Comissão de Participação Popular (15/12) – Plano Ambiental 

Territorial Kaxixó, em Martinho Campos 
 3h Compactos de Comissões 
 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 1: 

Importância da história política de Minas
 6h30 Sala de Imprensa – Crise política divide imprensa
 7h15 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Alcoolismo no trânsito 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde (3/5) – Debate irregularidades no repasse 

dos recursos financeiros da saúde do Estado para os municípios 
 12h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho
 13h Geração – Quadrilhas juninas 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 1: 
Importância da história política de Minas

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissões de Participação Popular e de Educação (18/4) 

–  PL 4092/17, que institui sistema de reserva de vagas e o 
programa de assistência estudantil na UFMG e na Unimontes

 18h05 Sala de Imprensa – Crise política divide imprensa
 18h50 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Segunda Musical – Quarteto de Cordas Horizonte
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 65 anos da Cemig 

(Companhia Energética de Minas Gerais)
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Crise financeira de hospitais 

• programação sujeita a alterações
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11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, 

com a presença de convidados, a construção de viadutos sobre a linha 
férrea em Betim. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Santa Casa para verificar a 
situação do hospital. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

Quarta-feira (7/6)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater, com a presença de convi-
dados, a judicialização da saúde. Requerimento: deputado Doutor Jean 
Freire

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Teatro) – debater, 
com a presença de convidados, a educação ambiental e o bem-estar ani-
mal. Requerimento: deputado Fred Costa

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, denúncias de abuso de autoridade e assédio moral na PM. 
Requerimento: deputado Cabo Júlio

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Indicação de Maria de Fátima Chagas Coelho para a Direto-

ria-Geral do Igam (Plenarinho I)
10h30

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum Técnico Jovens nas Gerais (Sala de Reuniões da GPI) – reunião 

preparatória
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

• Comissão de Indicação de Elizabeth Dias Munaier Lages para o Conselho 
Estadual de Educação (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, projeto do governador que dispõe sobre a prática 
de atividades de competência do Corpo de Bombeiros por voluntários, 
profissionais e instituições civis. Requerimento: deputado Léo Portela

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Indicação de Djaniro Silva para a Diretoria-Geral do DEER 

(Plenarinho I)
16 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 
– debater, com a presença de convidados, os serviços da Copasa em Es-
pinosa. Requerimento: deputado João Leite

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (8/6)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Tiradentes, de Betim
• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, questões relacionadas ao tratamento do angioedema hereditário, 
da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Requerimento: deputa-
dos Antonio Carlos Arantes e Léo Portela

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Januária) – debater, 

com a presença de convidados, a possibilidade de reconhecimento do 
Parque Cavernas do Peruaçu como patrimônio da humanidade. Requeri-
mento: deputado Paulo Guedes

14h30 
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem às bandas de música de Mi-

nas Gerais. Requerimento: deputado Glaycon Franco

Sexta-feira (9/6)
12 horas

• Zás (Teatro) – show de Péricles Garcia

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


