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Discussão participativa do PPAG em BH
tem início hoje na Escola do Legislativo

Comissão visita escolas especiais
lismo e depredação do local.

a Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia debate em 
audiência pública, às 14h30, 
a situação do Centro Estadual 
de Educação Continuada (Ce-
sec) Poeta Murilo Mendes, no 
Bairro Floresta, também na Ca-
pital. a audiência pública será 
no Plenarinho IV.

Existe a possibilidade de 
a escola ser transferida para 
o centro da cidade. a possível 
mudança preocupa a comu-
nidade escolar, já que não se 
sabe se o novo local compor-
ta os mais de 4,3 mil alunos 
do Cesec.

tribuindo para sua atualização 
e seu aprimoramento. seus 
membros têm atuação divi-
dida nas câmaras de ensinos 
fundamental, médio e supe-
rior e de planos e legislação.
Violência – ainda às 9h30, no 
Plenarinho IV, a Comissão de 
segurança Pública vai tratar da 
violência a que estariam sujei-
tos alunos e professores da Es-
cola Estadual Professor Maga-
lhães Drumond, no Bairro no-
va Cintra, em Belo Horizonte. 

apenas neste ano, já te-
riam sido registrados mais de 
60 boletins de ocorrência em 
razão de furtos, atos de vanda-

condições de funcionamento 
e as intervenções necessárias 
para o melhor atendimento a 
essa parcela da população. 
Indicação – Também amanhã, 
às 9h30, a comissão especial 
destinada a emitir parecer so-
bre as indicações para o Con-
selho Estadual de Educação 
(CEE) vai proceder à arguição 
pública da professora e cien-
tista social Dalila andrade Oli-
veira. a indicação será, pos-
teriormente, analisada pelo 
Plenário, em turno único.

O conselho tem como 
missão promover a regulação 
da educação em Minas, con-

além da discussão participa-
tiva do PPag, está prevista 
para hoje visita da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência à Es-
cola Estadual de Educação Es-
pecial Mariana Marques, em 
são sebastião do Paraíso (sul 
de Minas), às 9h30. 

a Escola Estadual Dou-
tor amaro neves Barreto, no 
Bairro Flávio Marques Lisboa, 
em Belo Horizonte, recebe 
amanhã, no mesmo horário, 
a comissão. 

O objetivo das visitas é co-
nhecer as instalações dessas 
instituições de ensino, suas 

Willian Dias

A Comissão de Participação Popular é responsável por coordenar o processo de revisão participativa do PPAG

neiro abriu à participação da 
sociedade esse processo de 
atualização do planejamen-
to do Estado.

Interessados em partici-
par podem se inscrever pelo 
Portal da assembleia.

Estado do ano seguinte. Isso 
ocorre por meio de projeto 
de lei (PL) do Poder Execu-
tivo encaminhado à assem-
bleia. no caso da revisão 
para 2018, o PL 4.665/17. Há 
15 anos, o Parlamento mi-

programas e as ações gover-
namentais, com suas metas 
físicas e orçamentárias.

anualmente, o plano pas-
sa por revisão, para que se-
jam feitas alterações e sua 
adequação ao Orçamento do  

Começam hoje as discus-
sões  na Capital sobre a re-
visão do Plano Plurianual de 
ação governamental (PPag) 
2017-2019 para o exercício de 
2018. as atividades aconte-
cem na Escola do Legislativo, 
a partir das 8h45.

serão debatidos os te-
mas “Direitos humanos” e 
“Esportes”. Os participantes 
vão receber informações so-
bre o monitoramento das po-
líticas públicas relacionadas 
aos assuntos abordados e so-
bre a proposta de revisão do 
plano. na sequência, serão 
formados os grupos de traba-
lho para a elaboração coleti-
va de contribuições. 

amanhã (31), estarão em 
pauta os temas “saúde públi-
ca”, “assistência social e segu-
rança alimentar” e “Trabalho, 
emprego e renda”. as discus-
sões serão encerradas no dia 
9 de novembro.

O PPag traz o planeja-
mento da atuação do Estado 
para um período de quatro 
anos, com as regiões a serem 
contempladas. Ele organiza os 
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tV AssEmBLEIA
 0h Zás – Comédia Boa Noite, Cinderela, com Amauri Reis
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 26/10
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (10/8) – 

Debate o Direito aplicado à defesa dos animais
 4h05 Palestra – Ativismo político, com Helcimara Telles 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Ódio nas redes sociais 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Preconceito contra os idosos
 9h Assembleia ao Vivo
 9h20 Comissão de Educação (12/9) – Debate a situação de colapso 

das instituições federais de ensino no Estado
 13h Geração – Mesatenista Wesley Rosa
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Assembleia ao Vivo
 14h15 Comissão de Educação (19/9) – Debate a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) 
 18h Sala de Imprensa – Ódio nas redes sociais 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Defesa do Consumidor (20/9) – Debate os protestos 

das dívidas dos contribuintes no que tange aos tributos estaduais 
 21h45 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Crise nas universidades 

• programação sujeita a alterações
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ACONtECE NA sEmANA
segunda-feira (30/10)

8 horas
• Mostras de artes plásticas Cartão vital e Claro como a noite  (galeria de arte)

8h45 a 18 horas
• Discussão Participativa do PPag – Revisão para 2018 (Escola do Legisla-

tivo) – temas “Direitos humanos” e “Esportes”
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (são sebas-
tião do Paraíso) – visita à Escola Estadual Mariana Marques, para co-
nhecer suas instalações e condições de funcionamento. Requerimento: 
deputados Duarte Bechir e antonio Carlos arantes

10 horas
• Visitas Orientadas (aLMg) – estudantes da associação atlética do Banco 

do Brasil de Conselheiro Lafaiete
20 horas

• segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Matheus Junqueira (piano); 2ª parte: 
duo formado por Daniel Tamietti (violoncelo) e gabriel Borges (piano); 3ª 
parte: duo formado por José Vitor assis (trompete) e Thelma Lander (piano)

terça-feira (31/10)
8 horas

• Mostras de artes plásticas Cartão vital e Claro como a noite  (galeria de arte)
8h45 a 18 horas

• Discussão Participativa do PPag – Revisão para 2018 (Escola do Legisla-
tivo) – temas “saúde pública”, “assistência social e segurança alimentar” 
e “Trabalho, emprego e renda”

9h30
• Comissão de segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a insegurança na Escola Estadual Professor Magalhães Dru-
mond, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado sargento Rodrigues

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual Doutor amaro neves Barreto, para co-
nhecer suas instalações e condições de funcionamento. Requerimento: 
deputado Duarte Bechir 

• Comissão de Indicação para o Conselho Estadual de Educação (Plenari-
nho III) – proceder à arguição pública de Dalila andrade Oliveira

• Visitas Orientadas (aLMg) – estudantes da Escola Municipal Professor 
Luiz Carlos gomes Beato

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

com a presença de convidados, a situação do Cesec Poeta Murilo Men-
des, de Belo Horizonte. Requerimento: deputado João Leite

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

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)

19 horas
• Pensando em Minas (Teatro) – Funcionamento do sistema político-parti-

dário no Brasil e as regras vigentes para as Eleições 2018, com o cientista 
político Bruno Reis e o advogado Rodolfo Pereira

Quarta-feira (1º/11)
8 horas

• Mostras de artes plásticas Cartão vital e Claro como a noite  (galeria de arte)
9 horas

• Comissão de saúde (Plenarinho III)
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 (Plenarinho 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)

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)

Correção: na edição do Assembleia Informa da última sexta-feira (27), o partido do deputado Fabiano Tolentino foi infor-
mado de maneira equivocada na matéria “Uso de charretes gera divergência”, publicada na página 4. O parlamentar não 
é filiado ao PsB, e sim ao PPs.


