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Deputados participam de entrega de
carros e ambulâncias a municípios
Luiz Santana

Solenidade marcou entrega dos veículos a prefeituras

Vinte e três deputados da
Assembleia Legislativa participaram, na manhã de ontem, de solenidade na Cidade Administrativa para a
entrega de 214 carros e 25
ambulâncias a 179 municípios mineiros e cinco entidades. O 3º-vice-presidente
da ALMG, deputado Inácio

Franco (PV), representou o
presidente, deputado Adalclever Lopes (PMDB).
De acordo com o governo de Minas, os recursos foram provenientes de
emendas parlamentares e
do Tesouro Estadual. Os 214
carros serão destinados aos
serviços de atenção bási-

ca. Eles foram adquiridos
por meio da destinação de
R$ 13,7 milhões relativos a
emendas parlamentares. Já
o Tesouro Estadual investiu
cerca de R$ 3 milhões para
adquirir 25 ambulâncias para o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
nos municípios e nos polos
regionais.
O governador Fernando
Pimentel, juntamente com os
deputados autores das emendas, fez a entrega das chaves
aos prefeitos. Ele afirmou
que os veículos são importantes para os municípios, já
que muitos deles são pequenos e, por isso, não possuem
um atendimento completo
na área da saúde, precisando
transportar o cidadão para
realizar o tratamento adequado em cidades maiores.

Ele agradeceu aos deputados
pelas emendas destinadas à
compra dos carros.
O 3º-vice-presidente da
ALMG, deputado Inácio Franco, destacou o empenho do
governo estadual e dos deputados. Ele também ressaltou
a importância dos veículos
para os municípios.
O prefeito de Cristais,
Djalma Carvalho, falou em
nome das cidades contempladas. Ele lembrou o momento financeiro complicado pelo qual os municípios
passam. Segundo Carvalho,
a saúde é um dos grandes
desafios das prefeituras,
que estão longe de conseguir atender às necessidades da população. O prefeito acrescentou que os veículos vão facilitar bastante
o transporte dos pacientes.

ALMG lança obra precursora do Direito
O livro Princípios de Direito
Internacional, de Lafayette
Rodrigues Pereira, terá nova
edição lançada hoje, às 19
horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. A obra,
realizada no período de transição entre os séculos XIX e
XX, considera a moral e o Direito como regras supremas
das relações entre os países.
O livro sintetiza os princípios desse ramo do Direito
e trata das pessoas de Direito Internacional, dos direitos
fundamentais das nações, dos
direitos secundários ou acidentais, dos tratados e da magistratura internacional, entre
outros assuntos. Ele será lançado em dois volumes, por meio
do Programa Editorial de Obras
de Valor Histórico e Cultural de

Interesse de Minas Gerais e do
Brasil. De acordo com o coordenador do programa, deputado Lafayette de Andrada (PSD),
Princípios de Direito Internacional é considerado um precursor nessa área e, portanto, tem
grande importância histórica.
“O seu lançamento também
lembra o centenário de morte
do autor, Lafayette Rodrigues
Pereira, mineiro de grande
prestígio entre os juristas brasileiros”, destaca o deputado
Lafayette de Andrada.
O autor do livro nasceu em
Conselheiro Lafaiete (Região
Central), em 1834, e era filho
de Antônio Rodrigues Pereira,
Barão de Pouso Alegre. Além
da advocacia e da política, dedicou-se também ao jornalismo,
fundando o Atualidade, publi-

Guilherme Dardanhan

Princípios de Direito Internacional tem dois volumes

cação carioca que se destacou
por sua feição política e literária
e pelo adiantado liberalismo.
Lafayette Rodrigues Pereira
também é autor dos livros Direito de Família e Direito das
Coisas, tendo sido eleito, em

1908, para a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras (ocupada anteriormente por Machado de Assis). Ele morreu no
Rio de Janeiro em 1917. Suas
cinzas encontram-se atualmente em Conselheiro Lafaiete.
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de
Sousa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em
turno único
Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único
Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em
turno único
Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único
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Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira.
Discussão em turno único
Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em
turno único
PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno
PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão
em 1º turno

ACONTECE HOJE
8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Magno Perez e Gui Mazzoni (Galeria de Arte)
9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença
de convidados, medidas para enfrentar a criminalidade em Betim. Requerimento: deputado Ivair Nogueira
10 horas
• Visita oficial da delegação chinesa (Salão Nobre)
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Unidade Ortopédica Galba
Veloso, para averiguar as condições que levaram ao fechamento do local. Requerimento: deputados Doutor Jean Freire e Antônio Jorge
11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) –
discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Especial de Indicação para o Conselho Estadual de Educação
(Plenarinho I) – eleger presidente e vice
14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e
votar parecer sobre o PL 1.272/15 (1º turno), do deputado João Alberto,
que altera a Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório) – debater, com a presença de convidados, o atendimento às mulheres vítimas de violência,
no contexto da Lei Maria da Penha. Requerimento: deputadas Marília
Campos, Geisa Teixeira e Celise Laviola e deputados Elismar Prado, Tadeu Martins Leite e Rogério Correia
15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João Leite, que
torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de
aula
15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer
sobre o PL 932/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei 18.721, de 2010, a qual dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionárias de telefonia para fins de segurança pública
16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
19 horas
• Lançamento do livro Princípios de Direito Internacional, de Lafayette Rodrigues Pereira (Salão Nobre)

TV ASSEMBLEIA
0h
1h
1h30
2h
3h25
6h
6h30
7h30
8h
8h30
9h
12h30
13h
13h30

Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio
Segunda Musical – Ensemble Libertas e pianista Ludmila Cunha
Assembleia Notícia
Comissões de Saúde e de Prevenção e Combate ao Uso de
Crack (31/5) – Perspectivas para o tratamento da dependência
de cocaína
Palestra – O parlamento entre a representação e a participação,
com Patrus Ananias
TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3:
Participe e influencie a destinação de recursos no orçamento
público
Assembleia Debate – Acerto de contas entre Minas e a União
#Confirma
Mundo Político
Panorama (inédito) – Amamentação
Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
Via Justiça – População em situação de rua
Mundo Político
TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3:

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

13h45
14h
18h
19h
19h30
20h
20h30
20h35
21h
22h
22h30

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

23h

Participe e influencie a destinação de recursos no orçamento
público
Assembleia Notícia (ao vivo)
Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
Assembleia Debate – Amamentação
Assembleia Notícia (ao vivo)
Panorama – Amamentação
Documentário – Diálogos possíveis
Propaganda política
Compactos de Comissões
Memória e Poder – Político Luiz Vicente Calicchio
Assembleia Notícia
Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
Plenário (reprise)
• programação sujeita a alterações
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