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Comissão de Cultura promove audiência 
pública sobre Plano Estadual do Livro

Luiz Santana

O Plano Estadual do Livro vai nortear políticas públicas para democratizar o acesso dos mineiros à leitura

tinção da franquia mínima de 
bagagem despachada pelas 
companhias aéreas. No ano 
passado, essas empresas fo-
ram autorizadas a cobrar pela 
bagagem despachada como 
desejarem.

Às 17 horas, a Comissão 
de Administração Pública, 
debate, no Auditório, a po-
lítica de cotas adotada, es-
pecialmente, pela Escola de 
Governo da Fundação João 
Pinheiro.
Quinta-feira (24) – A Assem-
bleia destaca os 70 anos de 
fundação do PSB em Reu-
nião Especial, no Plenário, às 
20 horas.
Sexta-feira (25) – Na única 
audiência no interior do esta-
do, a Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas viaja a São 
Lourenço (Sul). O objetivo é 
discutir o impacto da propa-
ganda no consumo de bebidas 
alcoó licas entre os jovens.

Dayrell Neiva será sabatinado 
às 14h30, no Plenarinho II, 
pela comissão especial criada 
para analisar a sua indicação 
para o cargo de presidente da 
Fundação Hospitalar de Mi-
nas Gerais (Fhemig).  

Às 15 horas, no Tea-
tro, a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
vai discutir suposta dívida 
da Prefeitura de Betim com 
a construtora Andrade Gu-
tierrez. A cobrança se refere 
a uma obra de saneamento 
realizada entre 1979 e 1982. 
A atual gestão afirma, no 
entanto, que os serviços já 
foram pagos pelo governo 
federal. 
Quarta-feira (23) – O Plano 
Estadual do Livro estará em 
pauta na Comissão de Cultura, 
às 16 horas, no Plenarinho III. 

No mesmo horário, no 
Plenarinho II, a Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte vai tratar da ex-

ONU Mulheres, será tema 
de audiência da Comissão 
Extraordinária das Mulheres. 
Mais de 90 países assumiram 
compromisso com a busca da 
igualdade de gênero. O Brasil 
foi uma das primeiras nações 
a aderir à iniciativa. 

No Plenário, às 20 horas, 
haverá Reunião Especial para 
homenagear a Maçonaria. 
Terça-feira (22) – A Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência abor-
da, às 9h30, no Plenarinho 
I, denúncia de maus-tratos 
sofridos por criança autista 
em escola municipal de Belo 
Horizonte. 

No Plenarinho IV, às 
9h30, a Comissão de Segu-
rança Pública se reúne para 
tratar do aumento do núme-
ro de roubos, do tráfico de 
drogas e do arrombamento 
de veículos e residências no 
Bairro União, na Capital.

O administrador Tarcísio 

O Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliote-
cas será tema de audiência 
pública da Comissão de Cul-
tura na próxima quarta-feira 
(23), às 16 horas. Na reunião, 
serão apresentados os seus 
principais eixos, bem como 
o cronograma de atividades 
e as perspectivas de partici-
pação da sociedade civil na 
discussão e na consolidação 
da futura norma. 

A Assembleia vai pro-
mover, neste semestre, um 
fórum técnico com o intuito 
de colher sugestões da popu-
lação para aprimorar um pro-
jeto de lei sobre a questão, 
que posteriormente será en-
caminhado pelo governo do 
Estado ao Parlamento minei-
ro. O evento, uma parceria do 
Legislativo com o Executivo, 
contará com encontros no in-
terior e com uma etapa final, 
em Belo Horizonte.

Também esta semana, 
haverá várias reuniões com 
convidados para tratar de 
temas como a igualdade de 
gênero, a alteração dos royal-
ties da mineração e a cobran-
ça de taxas de bagagem em 
aeroportos. Confira a progra-
mação da Assembleia.
Hoje (21) – Às 10h30, no Au-
ditório, a Comissão de Minas 
e Energia vai debater a Me-
dida Provisória 789, de 2017, 
que altera a legislação sobre a 
Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (Cfem). 

À tarde, às 14 horas, a 
Comissão de Direitos Huma-
nos vai discutir, no Auditório, 
o crescimento da intolerância 
contra a população negra e co-
mo combater a violência racial. 

Às 14h30, no Plenarinho 
IV, a iniciativa global “Por um 
Planeta 50-50 em 2030: um 
passo decisivo para a igualda-
de de gênero”, lançada pela 
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Eutanásia de animais em Montes Claros 
preocupa autoridades e ativistas

Programa de castração pode evitar extermínio
ma os custos operacionais da 
 estrutura. 

O parlamentar garantiu 
aos gestores que existem 
mecanismos de amenizar o 
sofrimento dos animais sem 
atrapalhar as ações de redu-
ção da leishmaniose.
Óbitos – Montes Claros tem 
cerca de 70 mil animais ca-
dastrados pelos programas 
de vacinação. Em 2017, fo-
ram registrados 24 casos de 
leishmaniose em humanos, 
com dois óbitos.

Castração – Diante disso, o 
deputado Noraldino Júnior 
cobrou a implantação de um 
programa de manejo ético de 
controle populacional, que 
evite o extermínio dos ani-
mais na cidade. Ele propôs 
também alocar, por meio de 
emenda parlamentar, recur-
sos para a cessão de um cen-
tro cirúrgico móvel destinado 
à castração.

A iniciativa, no entanto, 
dependeria de um acordo 
para que a prefeitura assu-

Eles explicaram que são 
feitas ações de prevenção da 
doença, que passam pela re-
tirada de materiais orgânicos, 
pelo treinamento dos agen-
tes de combate ao mosquito 
transmissor e pela realização 
de palestras em escolas sobre 
o tema. Apesar disso, acredi-
tam ser necessário um progra-
ma de castração mais eficien-
te. “Não temos estrutura nem 
recursos para que se implante 
um local adequado para a es-
terilização”, relatou Rocha.

Antes da audiência, foi rea-
lizada uma visita ao Centro 
de Zoonoses da Prefeitura 
de Montes Claros, onde está 
localizado o canil municipal. 
Aloízio Cunha, a veterinária 
Marília Rocha e o coordena-
dor de Saneamento e Con-
trole, Flamarion Gualberto, 
reconheceram que o número 
de eutanásias na cidade é al-
to, mas garantiram que essa 
prática se deve ao diagnósti-
co de leishmaniose confirma-
do por testes.

Guilherme Dardanhan 

Comissão Extraordinária dos Animais visitou o Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros 

sociedade e das associações 
de proteção dos animais.

O deputado Noraldino Jú-
nior (PSC), que pediu a visita 
e a reunião, afirmou que o 
maior problema relacionado 
aos animais em Montes Claros 
é a eutanásia indiscrimina-
da. Segundo ele, o município 
apresenta o maior número de 
denúncias de maus-tratos re-
cebidas pela comissão. 

O deputado Gil Pereira 
(PP) solidarizou-se com a cau-
sa animal no Norte de Minas 
e colocou-se à disposição pa-
ra ajudar no que for preciso.

capacidade operacional está 
reduzida. Ele garantiu que o 
Centro de Controle de Zoono-
ses cumpre o que determina 
a lei. “Se a norma não aten-
de, é preciso mudar, mas não 
temos muito a fazer até que 
isso aconteça”, ponderou.

Apesar disso, Aloízio dis-
se estar disposto a rever os 
procedimentos que estariam 
aquém do esperado, desde 
que embasados na legisla-
ção. Ele assumiu, ainda, as fa-
lhas do órgão, mas ressaltou 
que a equipe faz o que pode 
para atender as demandas da 

por medo, elas entregam cães 
e gatos para a eutanásia. 

Délcio Rocha, professor 
de veterinária da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), sugeriu que o poder 
público municipal crie um 
conselho de proteção e um 
fundo que beneficie as enti-
dades de proteção. “A ques-
tão é cultural e precisa ser 
tratada já”, alertou.
Obstáculos – O diretor de 
Vigilância em Saúde da Pre-
feitura de Montes Claros, 
Aloízio Cunha, disse que a 
questão é grave, mas que a 

Montes Claros (Norte de Mi-
nas) registrou, entre janeiro 
e julho deste ano, 1.367 eu-
tanásias de cães em razão de 
contaminação por leishma-
niose. O dado preocupa au-
toridades e ambientalistas e 
foi tema de visita e audiência 
pública da Comissão Extraor-
dinária de Proteção dos Ani-
mais realizadas no município, 
na última sexta-feira (18).

A falta de políticas pú-
blicas e de uma legislação 
que valorize a esterilização, 
em detrimento do sacrifício 
dos cães, foi consenso entre 
gestores, vereadores, repre-
sentantes do Judiciário e ati-
vistas da causa animal. Mais 
que isso, foi cobrada sensibi-
lidade do poder público e da 
sociedade para o problema.

A estudante de veteri-
nária e presidente da ONG 
Justo Olhar, Aline Matos, por 
exemplo, destacou que a po-
lítica de extermínio ocorre há 
décadas. Segundo ela, além 
de não haver programas de 
castração para controle po-
pulacional, existe um lixão 
para o depósito daqueles 
sacrificados pela prefeitura. 
“O modo é antiético e cruel. 
O que falta mesmo é inves-
timento em saúde pública”, 
salientou.

Aline também afirmou que 
é preciso informar as pessoas 
sobre a doença, uma vez que, 
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Lideranças assinam carta aberta contra 
leilão de usinas controladas pela Cemig

Empresa lamenta pressão do governo federal
trato assinado entre a União 
e a Cemig. No seu entender, 
o governo está interpretando 
leis e regulamentos a bel pra-
zer para justificar a medida. 

Também participaram do 
ato público os deputados Cris-
tiano Silveira e Ulysses Gomes, 
do PT; Leonídio Bouças e João 
Magalhães, do PMDB; Bosco 
(PTdoB) e Elismar Prado (PDT).

representar um prejuízo de 
R$ 1,34 bilhão por ano pelas 
próximas três décadas.

Para tentar evitar que 
isso aconteça, Alvarenga ad-
mitiu que estuda conseguir 
empréstimos para arcar com 
o valor exigido pelo governo. 
Ele defende, no entanto, o 
direito à renovação da con-
cessão, assegurada pelo con-

a proposta injusta, ao consi-
derar que a Cemig construiu, 
opera e mantém as usinas. 
“Estamos sendo vítimas de 
uma ameaça sem igual em 
nossa história”, lamentou. Ele 
lembrou que as Usinas de São 
Simão, Miranda e Jaguara são 
responsáveis por quase 50% 
da capacidade de geração da 
empresa e que a venda pode 

O presidente da Cemig, Ber-
nardo Alvarenga, disse que, 
em uma reunião na última 
quinta-feira (17), no Ministé-
rio do Planejamento, o gover-
no federal admitiu suspender 
o leilão, caso a empresa pa-
gue R$ 11 bilhões, valor que 
pretende arrecadar com a 
venda das usinas.

O executivo considerou 

Sarah Torres

O ato público reuniu diversas lideranças na Usina de Miranda, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro

numa briga, mas uma boiada 
para não sair dela”, disse. 
Resistência – Representantes 
de movimentos sociais tam-
bém garantiram resistência 
diante da tentativa do go-
verno federal. O presidente  
do Sindicato dos Eletricitários 
(Sindieletro-MG), Jefferson Le-
andro da Silva, anunciou que, 
após o ato, cerca de cem pes-
soas iriam se dirigir para a Usi-
na de São Simão para impedir 
a posse, caso seja leiloada.

A presidente regional da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT-MG), Beatriz Cer-
queira, advertiu para o risco 
de a venda das usinas abrir 
um precedente para a priva-
tização do sistema elétrico.

de todos os 77 deputados 
estaduais e dos 53 deputados 
federais por Minas Gerais.

Segundo o parlamentar, 
a Cemig também está colhen-
do assinaturas e já conseguiu 
a adesão de 497 dos 853 pre-
feitos do Estado. Um outro 
abaixo-assinado foi lançado 
na internet e já coletou 35 mil 
assinaturas. 

Para o deputado Rogério 
Correia, a perda da Cemig sig-
nifica, também, a entrega de 
um setor estratégico para o 
Brasil. Por isso, o movimento 
contra o leilão vai resistir e 
usar todas as estratégias jurí-
dicas e de luta para evitar a 
venda das usinas. “O mineiro 
dá um boi para não entrar 

ter o que já é nosso. Não ve-
nham com mão grande para 
estrangeiro comprar e vender 
energia cara para os minei-
ros”, advertiu o governador. 
Também deve ser leiloada a 
Usina de Volta Grande.

Além do governador, as-
sinam o documento o presi-
dente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes, o depu-
tado federal Fábio Ramalho 
( PMDB-MG), lideranças em-
presariais e prefeitos de vá-
rios municípios.
Abaixo-assinado – O coorde-
nador da Frente Mineira em 
Defesa da Cemig, deputado 
Rogério Correia (PT), entre-
gou a Fábio Ramalho abaixo-
-assinados com as adesões 

Em um ato contra a venda de 
usinas da Cemig proposta pe-
lo governo federal, foi assina-
da, na última sexta-feira (18), 
em Indianópolis (Triân gulo 
Mineiro), uma carta aberta 
que será encaminhada ao 
presidente Michel Temer. A 
manifestação, que ocorreu 
dentro da Usina de Miran-
da, foi acompanhada pelos 
deputados da Comissão de 
Minas e Energia e contou 
com a presença de diversas 
autoridades.

Estiveram presentes o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes  (PMDB), 
o governador Fernando Pi-
mentel, secretários de Es-
tado, deputados federais e 
estaduais, representantes de 
instituições empresariais e de 
movimentos sociais. Pimen-
tel anunciou que na próxima 
semana o governo do Estado 
começará uma campanha na 
mídia para evitar o leilão, sob 
o mote “Mexeu com Minas, 
mexeu conosco”.

O ato foi promovido pe-
la Frente Mineira de Defesa 
da Cemig, lançada pelo Par-
lamento mineiro em julho. 
Segundo os organizadores, 
cerca de 1,5 mil pessoas par-
ticiparam do evento.

A carta aberta afirma que 
os signatários estão dispostos 
a defender o patrimônio da 
Cemig e propõe a renovação 
das concessões das Usinas de 
São Simão, Miranda e Jaguara 
como o melhor caminho para 
todos. “É nosso direito man-



4 • segunda-feira – Assembleia Informa 21 de agosto de 2017COMISSÕES

Conselheiros tutelares de Belo Horizonte 
cobram melhores condições de trabalho

Prefeitura aposta na articulação entre setores
pais. Para ela, a Justiça deve 
ser acionada como último 
recurso, apenas quando os 
conselheiros tiverem esgota-
do todas as alternativas para 
tentar solucionar o problema.

Já a presidente da comis-
são, deputada Marília Campos 
(PT), destacou que a audiência 
possibilitou o debate entre os 
vários atores envolvidos nes-
sa realidade e apontou que a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) tem feito um esforço de 
diálogo e integração.

cimento do protagonismo 
dos conselhos tutelares. Ela 
ressaltou que são os con-
selheiros que acompanham 
de perto o que acontece na 
comunidade e sustentou a 
realização de reuniões para 
possibilitar a discussão entre 
os vários atores sociais.

Daniele afirmou que a 
lógica não deve ser tirar as 
crianças das famílias em situ-
ação de vulnerabilidade, mas 
dar condições para que essas 
crianças continuem com seus 

ra fortalecer a rede de pro-
teção à mulher e à criança e 
corrigir essa situação.

O novo fluxograma prevê 
que, no momento em que a 
gestante chegar a um posto 
de saúde, após o envolvimen-
to dos profissionais de saúde 
e da comunidade, sejam acio-
nados o conselho tutelar e a 
rede de assistência social.
Protagonismo – A defenso-
ra pública Daniele Nesrala 
afirmou que falta diálogo 
na rede, além de reconhe-

A gerente de Assistência à 
Saúde da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Belo Hori-
zonte, Taciana Carvalho, disse 
que a aproximação da rede de 
saúde com os conselhos tute-
lares e com a rede de assis-
tência social é fundamental.

Ela reconheceu que, no 
caso das gestantes, muitas ve-
zes o conselho tutelar é acio-
nado de forma tardia. Entre-
tanto, Taciana informou que 
a secretaria está trabalhando 
com um novo fluxograma pa-

Ricardo Barbosa 

Conselheiros tutelares apresentaram suas demandas em audiência da Comissão Extraordinária das Mulheres

a garantia dos direitos das 
crianças e das mulheres. En-
tretanto, segundo ela, no caso 
das gestantes, os conselheiros 
são informados apenas após o 
nascimento.

Adriana, do trio de repre-
sentação dos conselhos, tam-
bém mostrou a importância 
de os conselheiros tutelares 
acompanharem as mães an-
tes do parto. Para ela, o prazo 
da gravidez é suficiente para 
que o profissional procure a 
família da mulher, dê apoio e 
tente encontrar uma solução 
para o caso.

tos o aumento do quadro de 
pessoal, com a contratação 
de estagiários, e a otimização 
dos recursos disponíveis pela 
secretaria.
Acompanhamento – Outro 
ponto discutido na reunião 
foi a importância de as mu-
lheres em situação de vul-
nerabilidade serem acompa-
nhadas durante a gestação.

A conselheira tutelar da 
Regional Barreiro de Belo Ho-
rizonte, Marlise Ely Gonçalves, 
explicou que os conselhos 
devem ser os primeiros ór-
gãos a serem acionados para 

Prefeitura – A gerente de Coor-
denação de Projetos Especiais 
da Secretaria Municipal de Po-
líticas Sociais de Belo Horizon-
te, Andréa Francisca dos Pas-
sos, explicou que devem ser 
implementadas medidas, até 
no início de 2018, para melho-
rar as condições de trabalho.

Segundo Andréa, já foi 
pensada uma reestruturação 
física, em que cada conse-
lheiro terá a sua sala de aten-
dimento com telefones fixo e 
celular, além de um veículo 
alugado à disposição do con-
selho. Também estão previs-

Uma reestruturação dos con-
selhos tutelares de Belo Hori-
zonte, com melhoria da estru-
tura física e de pessoal, possi-
bilitando o acompanhamento 
e o acolhimento das mulhe-
res e crianças em situação de 
 vulnerabilidade, foi defendida 
pelos participantes da audi-
ência da Comissão Extraordi-
nária das Mulheres realizada 
na última sexta-feira (18).

A integrante do trio de 
representação dos conselhos 
tutelares de Belo Horizonte, 
Adriana Vieira, apontou que 
a reestruturação é funda-
mental para que seja feito o 
acompanhamento adequado 
das famílias.

Adriana explicou que, atu-
almente, a Capital conta com 
45 conselheiros tutelares (cin-
co em cada um dos nove con-
selhos espalhados pela cida-
de), número insuficiente para 
atender toda a população. 
Ela defendeu um aumento no 
pessoal, considerando ideal a 
criação de mais dez conselhos 
e, ainda, de um “conselho tu-
telar de plantão”.

A representante do Fó-
rum Mineiro de Conselheiros 
e Ex-Conselheiros Tutelares, 
Maria das Dores Nunes, des-
tacou a precária estrutura físi-
ca dos conselhos. Ela afirmou 
que faltam telefone, carro e 
instalações adequadas para 
o acolhimento das mulheres.
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (21/8)

8 horas
• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 

Mazzoni
10h30

• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, a Medida Provisória 789, de 2017, que altera a legislação da 
Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem). Requerimen-
to: deputado João Vítor Xavier 

14 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, o acirramento dos crimes raciais e de intolerância contra a 
população negra, principalmente em Belo Horizonte e Região Metropo-
litana. Requerimento: deputado Rogério Correia

14h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, a iniciativa global “Por um Planeta 50-50 em 

2030: um passo decisivo para a igualdade de gênero”, lançada pela ONU 
Mulheres. Requerimento: deputada Marília Campos

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Ígor Rocha (piano)/2ª parte: John Mi-

randa (piano)/3ª parte: Jefferson Assis (clarinete) e John Miranda (piano)
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Maçonaria. Requerimento: 

deputado Fabiano Tolentino

Terça-feira (22/8)
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

9h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– debater, com a presença de convidados, denúncia de maus-tratos 
contra criança autista em escola da rede municipal de Belo Horizonte. 
Requerimento: deputado Duarte Bechir

Exposição destaca importância da história

O documento mais antigo é a ata de instalação da Assembleia Provincial 

Guilherme Dardanhan

ano pela ALMG para come-
morar os 125 anos da Biblio-
teca, que foi criada no dia 22 
de junho de 1892.

do Palácio da Inconfidência.
125 anos – A mostra Acervo 
de memórias integra uma sé-
rie de ações realizadas neste 

compõem a mostra o projeto 
do primeiro Regimento Inter-
no da Assembleia e algumas 
correspondências enviadas 
por presidentes da Provín-
cia ao Legislativo. Todos es-
ses registros pertencem ao 
Arquivo Público Mineiro e 
foram emprestados para a 
exposição.

Do acervo da Assembleia, 
foram selecionadas mensa-
gens enviadas à  ALMG, no  
início de sessões legislati-
vas, por governadores como 
Juscelino Kubitschek e Tan-
credo Neves. São exibidos, 
ainda, originais de Consti-
tuições Estaduais, obras em 
braille, informativos insti-
tucionais e fotografias da 
construção e da inauguração 

A exposição Acervo de me-
mórias pode ser visitada na 
Biblioteca da Assembleia até 
o dia 25 de agosto, das 8 ho-
ras às 17h30. A mostra reúne 
cerca de 30 documentos que 
retratam a história do Legis-
lativo mineiro, desde o seu 
início até os dias atuais.

O documento mais anti-
go em exposição é a ata de 
instalação da Assembleia Le-
gislativa Provincial, de 1835. 
Para o gerente-geral de Do-
cumentação e Informação da 
ALMG, Nilson Vidal Prata, ela 
é a “certidão de nascimento” 
do Poder Legislativo em Mi-
nas Gerais, que na época es-
tava sediado em Ouro Preto, 
então capital do Estado.

Desse período, também 

CULTURA

Assembleia celebra 30 anos do Sindetur
Ricardo Barbosa

Os 30 anos de fundação do 
Sindicato das Empresas de Tu-
rismo no Estado de Minas Ge-
rais (Sindetur-MG) foram ce-
lebrados pela Assembleia na 
última quinta-feira (17), em 
Reunião Especial de Plenário.

O deputado Fred Costa 
(PEN), que solicitou a sole-
nidade, em companhia do 
deputado licenciado Ricardo 
Faria (PCdoB), atual Secretá-
rio de Estado de Turismo, e do 
vice-presidente da Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado 

(Federaminas), Roberto Fa-
gundes, entregou uma pla-
ca alusiva à homenagem ao 
presidente do sindicato, José 
Eugênio Aguiar (centro). 

Em seu pronunciamento, 
Fred Costa ressaltou a impor-
tância do turismo para Minas 
Gerais e para o crescimento 
econômico do País. 

O Sindetur tem a função de 
tomar iniciativas políticas e es-
tratégicas que abriguem as rei-
vindicações da categoria e de 
firmar acordos e parcerias com 
instituições públicas e privadas.

HOMENAGEM
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Músico Renato Savassi 
 0h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (13/6) – Debater o 

processo licitatório para exploração das águas de Caxambu 
 3h55 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 

Matos
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

urbano
 6h30 Sala de Imprensa – Crise na Venezuela
 7h Mundo Político Especial – Cemig em risco
 7h30 Comissão de Minas e Energia (17/8) – Comissão de Minas e 

Energia recebe frentes parlamentares federais e discute o setor 
de energia elétrica no Brasil 

 10h15 Assembleia Notícia (ao vivo)
 10h30 Comissão de Minas e Energia (ao vivo) – Debater a Medida 

Provisória 789/2017, que altera a legislação da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (Cfem)

 13h Geração – Drogas 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

urbano
 13h45 Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 18h Sala de Imprensa – Crise na Venezuela
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Segunda Musical – Celso Faria, Wellington Vilela, Alexandre 

Braga e Gilberto Paganini 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Maçonaria 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 

• programação sujeita a alterações
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• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a segurança pública no Bairro União, em Belo  Horizonte. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Indicação de Tarcísio Dayrell Neiva para o cargo de presi-

dente da Fhemig (Plenarinho II)
15 horas

• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.478 (Plenarinho I)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Teatro) – debater, 

com a presença de convidados, cobrança feita pela construtora Andra-
de Gutierrez ao município de Betim. Requerimento: deputado Geraldo 
 Pimenta

15h15
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.484 (Plenarinho I)

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

Quarta-feira (23/8)
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio da Escola 

Sandoval Soares de Azevedo, de Ibirité
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) 

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

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

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

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-
vidados, o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Re-
querimento: deputados Bosco, Elismar Prado e Carlos Pimenta

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
debater, com a presença de convidados, a extinção da franquia mínima 
de bagagem despachada pelas companhias aéreas. Requerimento: de-
putado Felipe Attiê

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater, com a presen-

ça de convidados, a política de cotas adotada pela Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro. Requerimento: deputada Marília Campos

Quinta-feira (24/8)
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

20 horas
• Mineiramente – Grupo Ponto de Partida (Teatro) – espetáculo em come-

moração dos 25 anos do Teatro da Assembleia
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao PSB. Requerimento: depu-

tado Antônio Lerin

Sexta-feira (25/8)
8 horas

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Ensaio para Senhora Azul, com A Patela Cia. de 

Teatro & Dança
19 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(São Lourenço) – debater, com a presença de convidados, o impacto da 
propaganda no consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens. Requeri-
mento: deputado Antônio Jorge

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


