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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (6/11)
das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Cartão vital e Claro como a noite
8h45

• Discussão Participativa do PPag – revisão para 2018 (auditório da  Escola 
do Legislativo)

10 horas
• Comissão de Direitos Humanos (auditório José alencar) – debater, com a 

presença de convidados, as ações de reparação dos danos causados pela sa-
marco no rompimento da barragem do Fundão. requerimento: deputados 
rogério Correia, Cristiano silveira, Celinho do sinttrocel e geraldo Pimenta

20 horas
• segunda musical (Teatro) – recital da uFmg

Terça-feira (7/11)
das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Cartão vital e Claro como a noite
8 horas

• Comissão de Direitos Humanos (belo Horizonte) – visita à Escola Dom 
Hélder Câmara, para participar do seminário de respeito à Diversidade 
religiosa. requerimento: deputado Durval Ângelo

8h45
• Discussão Participativa do PPag – revisão para 2018 (auditório da Escola 

do Legislativo)

9h30
• Comissão de segurança Pública (Plenarinho Iv) – ouvir os comandantes 

do 1º batalhão da Pmmg e da 6ª Companhia desse batalhão sobre ir-
regularidades verificadas em visita da comissão ao local. requerimento: 
deputado sargento rodrigues

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

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (belo Horizonte) 

– visita ao gabinete da desembargadora albergaria Costa para tratar do 
ICms sobre a energia elétrica. requerimento: deputado Felipe attiê

• visitas orientadas (aLmg) – estudantes da PuC minas de betim
14h30

• Comissão de Participação Popular (auditório sE)
• Comissão Extraordinária de acerto de Contas entre minas e a união (Ple-

narinho I)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho Iv)

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)

Discussão participativa do PPAG tem
reuniões na Capital e em Montes Claros

Itaobim recebeu uma das reuniões regionais sobre o PPAG

Willian Dias

PPag. as Comissões de Parti-
cipação Popular e de Fiscali-
zação Financeira e orçamen-
tária vão se reunir na quin-
ta-feira (9), às 18 horas, no 
auditório José alencar, para 
receber os relatórios com as 
sugestões populares levanta-
das durante os debates.

veja, abaixo e na próxima 
página, a programação com-
pleta da semana.

agrárias da uFmg. outras 
duas reuniões regionais fo-
ram realizadas, em governa-
dor valadares (rio Doce) e 
Itaobim (vale do Jequitinho-
nha), respectivamente nos 
dias 18 e 20 de outubro. 
Comissões – a semana da 
aLmg tem também diversas 
audiências públicas de co-
missões. uma delas vai tratar 
da Discussão Participativa do 

volvimento regional; educa-
ção; cultura; infraestrutura 
das polícias ostensivas e 
judiciária e da defesa civil; 
prevenção ao crime e justiça 
criminal; e sistema socioedu-
cativo e prisional. Em montes 
Claros, os debates serão cen-
trados na água e na agricultu-
ra familiar.

o PPag traz o planeja-
mento do Estado para um pe-
ríodo de quatro anos. Ele or-
ganiza os programas e ações 
governamentais, com as res-
pectivas metas físicas e orça-
mentárias, bem como as re-
giões a serem contempladas. 
anualmente, o plano passa 
por revisão anual promovida 
pela aLmg, com a participa-
ção da sociedade.

Tanto em belo Horizonte 
quanto em montes Claros, os 
eventos ocorrem durante to-
do o dia. Na Capital, as ativi-
dades são na Escola do Legis-
lativo da aLmg. Em montes 
Claros, a discussão é no audi-
tório do Instituto de Ciências 

a Discussão Participativa do 
Plano Plurianual de ação 
governamental (PPag) 2016- 
-2019 – revisão para 2018 
volta a mobilizar a assem-
bleia Legislativa nesta sema-
na. De hoje (6) a quinta-feira 
(9), os eventos serão realiza-
dos em belo Horizonte. Na 
sexta-feira (10), é a vez de 
montes Claros (Norte de mi-
nas) receber a última rodada 
de debates.

Em belo Horizonte, as dis-
cussões tiveram início na se-
mana passada, quando foram 
debatidos os seguintes assun-
tos: direitos humanos; espor-
tes; saúde pública; assistência 
social; segurança alimentar; 
trabalho, emprego e renda.

Nesta semana, os assun-
tos a serem debatidos na 
Capital são: agropecuária e 
desenvolvimento agrário; ci-
ência, tecnologia, inovação e 
ensino superior; infraestrutu-
ra e logística; meio ambiente; 
desenvolvimento  econômico; 
turismo; municípios e desen-
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Tv ASSEMblEiA
 0h Zás – Peça O pequeno, com Cláudio Márcio
 0h30 Comissão de Segurança Pública – Debate a incidência de 

roubos a cargas de medicamentos 
 3h45 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Ódio nas redes sociais 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Documentário Diálogos Possíveis (Segunda Temporada) – 

Gênero e orientação sexual 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito ao esquecimento 
 9h Minas é Muitas – Brumadinho
 9h30 Assembleia ao Vivo 
 10h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Debater, com a 

população atingida, as ações adotadas para reparar os danos 
socioambientais causados pela mineradora Samarco em virtude 
do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana 

 13h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 14h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (5/9) – Debater os 

assédios moral e sexual nas instituições públicas do Estado
 17h45 Brasil Eleitor
 18h Sala de Imprensa – Ódio nas redes sociais 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack (26/9) 

– Convida a subsecretária de Política sobre Drogas para prestar 
esclarecimentos sobre o resultado do Chamamento Público nº 
6/2017

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Trabalho escravo 

• programação sujeita a alterações
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19 horas
• Pensando em minas (Teatro) – Impactos das redes sociais nas eleições 

2018, com Helcimara Telles e marco Konopacki

Quarta-feira (8/11)
das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Cartão vital e Claro como a noite
8h30

• visitas orientadas (aLmg) – estudantes do Colégio Cristão Crescer, de 
belo Horizonte

8h45
• Discussão Participativa do PPag – revisão para 2018 (auditório da  Escola 

do Legislativo) 
9 horas

• Comissão de saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (auditório sE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (belo Hori-

zonte) – visita à apae para conhecer o serviço Casa Lar. requerimento: 
deputado Duarte bechir

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária (Plenarinho Iv)
• Comissão de agropecuária e agroindústria (belo Horizonte) – visita à 

secretaria de Estado de agricultura para debater a proposta de privati-
zação da Ceasaminas. requerimento: deputados antonio Carlos arantes 
e Fabiano Tolentino

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de meio ambiente e Desenvolvimento sustentável (Plenari-

nho I)
14 horas

• reunião ordinária (Plenário)
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes do Colégio Cristão Crescer, de 

belo Horizonte
14h30

• Comissão de administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de agropecuária e agroindústria (Plenarinho III)

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas 

(Plenarinho Iv) – debater, com a presença de convidados, o projeto que 
dispõe sobre a proibição da publicidade de bebidas alcoólicas. requeri-
mento: deputado antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Cultura (auditório sE)

Quinta-feira (9/11)
das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Cartão vital e Claro como a noite
8h45

• Discussão Participativa do PPag – revisão para 2018 (auditório da  Escola 
do Legislativo)

9 horas
• visitas orientadas (aLmg) – estudantes da Escola Estadual alaíde Lisboa 

de oliveira, de belo Horizonte
9h30

• Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em situação 
de rua (sala de reuniões 1 da gPI) – reunião preparatória

10 horas
• Comissão de assuntos municipais e regionalização (Plenarinho II)

14 horas
• reunião ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da assistência social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos animais (auditório sE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (auditório José alencar) – 

debater, com a presença de convidados, a situação das universidades e 
institutos federais. requerimento: deputado Cristiano silveira

18 horas
• Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e or-

çamentária (auditório José alencar) – receber os relatórios com as su-
gestões populares da Discussão Participativa do PPag. requerimento: 
deputado Doutor Jean Freire

Sexta-feira (10/11)
das 8 às 18 horas

• mostra de artes Plásticas (galeria de arte) – Cartão vital e Claro como a noite
das 9 às 18 horas

• Discussão Participativa do PPag – revisão para 2018 (montes Claros)
11 horas

• Comissão de segurança Pública (são Paulo) – visita ao Centro de segu-
rança bancária do Itaú-unibanco, para conhecer a tecnologia emprega-
da na segurança dos estabelecimentos bancários. requerimento: depu-
tado sargento rodrigues

14 horas
• Comissão de Cultura (auditório José alencar) – debater, com a presença de 

convidados, os marcos legais da cultura. requerimento: deputado bosco

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


