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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (16/10)

11 horas
• Comissão Extraordinária do acerto de Contas entre Minas e a União 

(Belo Horizonte) – visita à Prefeitura de BH para acompanhar entrega de 
relatório da Câmara Municipal sobre impactos da Lei Kandir na Capital. 
Requerimento: deputado Rogério Correia

14 horas
• Comissão de Participação Popular (auditório José alencar) – debater, 

com a presença de convidados, a situação dos trabalhadores do setor 
moveleiro de Ubá e região. Requerimento: deputado Rogério Correia

20 horas
• Segunda Musical – Especial Semana do Servidor (Teatro) – ana Luíza Ci-

carini (harpa), Vitor Dutra (violino), Bárbara Penido (soprano) e antonio 
Carlos de Magalhães (cravo) 

Terça-feira (17/10)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-
sença de convidados, o índice de roubos a carros em Belo Horizonte 
no primeiro semestre deste ano. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (auditório José alencar) – debater, 
com a presença de convidados, a situação da Bacia do Rio Fanado. Re-
querimento: deputado Doutor Jean Freire

• Ciclo de Debates Produtos Especiais dos Campos de Minas: as Tecnolo-
gias e os Mineiros em Destaque (Sala de Reuniões 1 da gPI) – reunião 
preparatória

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

Assembleia abre debate sobre o Plano
Plurianual com encontros no interior

Situação do IPSM motiva audiência
Humanos. no local, funcio-
nam os Departamentos de 
Combate ao narcotráfico e 
de Investigação de Homicí-
dios, que, conforme o de-
putado, seriam transferidos 
para um local sem estrutura 
adequada.

cutido pela comissão, a 
requerimento de Sargento 
Rodrigues, é a desocupação 
do prédio do antigo Depar-
tamento de Ordem Política 
e Social (Dops), em Belo 
Horizonte, para a instalação 
do Memorial de Direitos 

Kandir na Capital. O requeri-
mento de visita foi aprovado 
em reunião da comissão na 
quarta-feira (11). Veja, abai-
xo, a programação completa 
da semana na ALMG.

Contas entre Minas e a União, 
hoje, às 11 horas, à Prefeitura 
de Belo Horizonte. O objetivo 
é acompanhar a entrega de 
relatório da Câmara Muni-
cipal sobre impactos da Lei 

dos Servidores Militares, 
que estaria enfrentando di-
ficuldades. O requerimento 
é dos deputados Sargento 
Rodrigues (PDT), Cabo Júlio 
(PMDB), João Leite (PSDB) e 
antônio Jorge (PPS).

Outro tema a ser dis-

a Comissão de Segurança 
Pública se reuniu, na quar-
ta-feira (11), para aprovar 
requerimentos. Entre outras 
providências, foi aprovada 
audiência sobre a falta de re-
passes do governo do Estado 
ao Instituto de Previdência 

bleia torna participativo esse 
processo. 

as inscrições on-line para 
os dois primeiros encontros 
terminam hoje, mas é possí-
vel se inscrever pessoalmen-
te nos dias dos eventos. 

Também haverá reuniões 
em Montes Claros (norte), 
em 10 de novembro, e em 
Belo Horizonte, de 30 de ou-
tubro a 9 de novembro. 
Comissões – Entre as audiên-
cias públicas, destaque para 
a reunião da Comissão de 
Saúde, na quarta-feira, que 
vai debater a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
O evento, às 9 horas, no au-
ditório José alencar, é parte 
da programação da campa-
nha Outubro Rosa, apoiada 
pela aLMg. 

Também está marcada 
uma visita, da Comissão Ex-
traordinária do acerto de 

as cidades de governador 
Valadares (Vale do Rio Doce) 
e Itaobim (Vale do Jequiti-
nhonha) serão as primeiras a 
receber, na quarta (18) e na 
sexta-feira (20), respectiva-
mente, a Discussão Partici-
pativa do Plano Plurianual de 
ação governamental (PPag) 
2016-2019 – Revisão para 
2018. Os debates nesses mu-
nicípios começam às 9 horas 
e vão até as 18 horas, com 
painéis e grupos de trabalho. 
a discussão do PPag é um 
dos destaques da agenda da 
assembleia, que tem também 
diversas audiências públicas.

O PPag organiza os pro-
gramas e ações que o go-
verno pretende desenvolver 
no período de quatro anos. 
Esses objetivos são revistos 
anualmente por meio de 
um projeto de lei. Durante 
os encontros no interior e 
também na Capital, a assem-
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TV ASSEMbLEiA
 0h Zás – Laia Cia. de Danças Urbanas
 0h30 Comissão de Participação Popular (30/5) – Direitos das 

mulheres e seus bebês em situação de vulnerabilidade social 
 4h45 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – A mídia e a Justiça
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Diálogos Possíveis Documentário Segunda Temporada – 

Gênero e orientação sexual 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Prisão em 2ª instância
 9h Compactos de Comissões 
 9h25 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (17/8) 

(inédito) – Debate a leishmaniose animal 
 13h Geração – Fotógrafo Sylvio Coutinho 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debater a 

situação dos trabalhadores do setor moveleiro de Ubá e região 
 18h Sala de Imprensa – A mídia e a Justiça
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
	19h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(22/8) – Denúncias de maus-tratos a criança autista  
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Mudanças nas regras da mineração

•	programação	sujeita	a	alterações
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14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de administração Pública (auditório José alencar) – debater, 

com a presença de convidados, a PEC Federal 412/09, que trata da orga-
nização da Polícia Federal. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

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

Quarta-feira (18/10)
8h30

• Visitas Orientadas (aLMg) – universitários da PUC Minas, de Belo Horizonte
das 9 às 18 horas

• Discussão Participativa do PPag – Revisão para 2018 (governador Vala-
dares)

9 horas
• Comissão de Saúde (auditório José alencar) – debater, com a presença 

de convidados, as políticas públicas de combate ao câncer de mama, 
por ocasião do Outubro Rosa. Requerimento: deputados antônio Jorge 
e Carlos Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (auditório SE)

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 (Plenari-

nho 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 SE)
• Comissão de administração Pública (auditório José alencar) – debater, com 

a presença de convidados, a necessidade de envio do projeto da Lei Orgâni-
ca do Sistema Prisional para a aLMg. Requerimento: deputado Cabo Júlio

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

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (19/10)
9 horas

• assembleia geral do Sind-Saúde (Espaço Democrático José aparecido de 
Oliveira)

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Ilicínea) – debater, com a presença de 

convidados, os altos índices de criminalidade no município. Requeri-
mento: deputado Dilzon Melo

10 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-

vidados, a implementação de parceria público-privada na Fundação 
Ezequiel Dias, para a gestão de suas unidades fabris. Requerimento: 
deputados Rogério Correia, Carlos Pimenta, antonio Carlos arantes e 
Doutor Jean Freire

• Comissão de assuntos Municipais e Regionalização (auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum Técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-

ratura e Bibliotecas (Sala de Reuniões 1) – reunião preparatória
• Comissão de administração Pública (auditório José alencar)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos animais (Plenarinho IV) – de-

bater, com a presença de convidados, a saúde única e as políticas públi-
cas para animais. Requerimento: deputado noraldino Júnior

• Comissão de assuntos Municipais (auditório SE)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho II) – debater, com a 

presença de convidados, o modelo de assistência à mulher do Hospital 
Sofia Feldman. Requerimento: deputada Marília Campos

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Conselho Regional de Con-

tabilidade. Requerimento: deputado Leonídio Bouças

Sexta-feira (20/10)
das 9 às 18 horas

• Discussão Participativa do PPag – Revisão para 2018 (Itaobim)
12 horas

• Zás – Especial Semana do Servidor (Teatro) – Boa noite, Cinderela, monó-
logo escrito pelo ator e dramaturgo Carlos nunes para o ator amauri Reis

14 horas
• Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Sala de Reuniões 1 da gPI) – reunião preparatória

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


