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Dia Internacional da Mulher será 
celebrado em evento na Praça Sete

A Assembleia Legislativa partici-
pa da organização de um gran-
de evento, a ser realizado na 
Praça Sete, em Belo Horizonte, 
para marcar o Dia Internacional 
da Mulher (8 de março). A pro-
posta é unificar diferentes enti-
dades e movimentos, em torno 
do tema “Mulheres na Luta por 
Direitos”. Cada uma dessas or-
ganizações terá um horário pre-
definido, entre 10 e 18 horas, 
para promover suas atividades. 
Em seguida, todas vão se reunir 
num ato de encerramento.

A organização e o forma-
to das atividades foram de-
finidos em reunião prepara-
tória do evento, realizada na 
quinta-feira (8), na ALMG. O 
encontro foi conduzido pela 
presidente da Comissão Ex-
traordinária das Mulheres, de-
putada Marília Campos (PT), 
acompanhada pela deputada 
Geisa Teixeira (PT). Estiveram 
presentes diversos coletivos 
de mulheres e movimentos 
sociais do Estado. Participa-
ram, ainda, representantes 
do gabinete da deputada Ione 
Pinheiro (DEM), de órgãos do 
Estado e da Prefeitura de Belo 
Horizonte, além da Associa-
ção Mineira de Municípios 
(AMM), da Defensoria Pública 
Estadual, da Delegacia de Mu-
lheres e da Polícia Militar.

Na programação do even-
to, haverá, além do ato de en-

cerramento, debates, enque-
tes, rodas de conversa, ofici-
nas e apresentações culturais.

Entre as temáticas con-
sideradas essenciais para a 
pauta de debates, no dia 8 
de março, tiveram destaque 
o combate à proposta de re-
forma previdenciária e à vio-
lência contra a mulher, assim 
como a luta pela democracia 
e por maior participação das 
mulheres na política.

Antes do ato unificado, 
os coletivos também realiza-
rão atividades próprias, em 
diferentes pontos da Capital, 

mas todos vão marchar para 
a Praça Sete e, no fim do dia, 
participar do ato público.

Na reunião de quinta-fei-
ra, também foram tratadas 
questões relacionadas à co-
municação, como a escolha 
da identidade visual, o foco 
na elaboração de peças para 
redes sociais e a definição da 
hashtag #mulheresnalutapor-
direitos. Foram criadas, ainda, 
duas comissões, com repre-
sentantes de todos os coleti-
vos, para a divisão das tarefas.
Essa foi a segunda reunião 
preparatória do evento.

Acampamento – Entre os dias 
6 e 8 de março, mais de 1,5 
mil mulheres do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e da Frente Brasil Po-
pular (FBP) vão acampar na 
Assembleia Legislativa, onde 
realizarão oficinas e debates. 
Na noite do dia 7, a partir 
das 19 horas, no Hall das 
Bandeiras da ALMG, haverá 
a “Noite Cultural das Mu-
lheres em Luta”, com várias 
apresentações artísticas. No 
dia 8, parte do grupo acam-
pado se unirá à mobilização 
na Praça Sete.

Deputada defende aprovação do PRE 49/17
A deputada Marília Cam-
pos aproveitou a reunião 
preparatória sobre o even-
to do Dia Internacional da 
Mulher para destacar a 
necessidade de aprovação, 
em 2º turno, do Projeto de 
Resolução (PRE) 49/17. De 
autoria da Mesa da Assem-
bleia, a proposição cria a 

Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher. Marília Campos suge-
riu que as mulheres com-
pareçam ao Plenário sem-
pre que a matéria estiver 
em pauta.

O PRE 49/17 foi aprova-
do em 1º turno em Reunião 
de Plenário no dia 20 de de-

zembro do ano passado. Em 
sua forma original, o texto 
altera a Resolução 5.176, de 
1997, que contém o Regi-
mento Interno da ALMG.

Criada extraordinaria-
mente em 2015, a comis-
são tem discutido a situa-
ção das mulheres em diver-
sas áreas, com ênfase na 

necessidade de maior par-
ticipação feminina na polí-
tica. Para dar continuidade 
ao encaminhamento dessas 
questões, a bancada de de-
putadas da Assembleia Le-
gislativa se mobilizou pela 
apresentação do projeto de 
resolução que torna a co-
missão permanente.

Diversos coletivos e movimentos participaram de reunião preparatória do evento, na ALMG

Guilherme Bergamini
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Discussão sobre a ética na política e 
na gestão pública, com Mariah Brochado Ferreira  

 1h Comissão de Defesa do Consumidor (6/12) – Debate a 
proposta de duplicação como pedagiamento da MG-242, entre 
Sete Lagoas e a junção da MG-010, e o impacto econômico da 
cobrança para o consumidor 

 4h40 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis 

 6h30 Memória e Poder – Atriz Teuda Bara 
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Compactos de Comissões 
 8h50 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 10h Assembleia ao Vivo – Comissões
 12h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Atriz Teuda Bara 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Gravidez tardia 
 20h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal – 

Noções de legística formal e elaboração legislativa, com Maria 
Isabel Gomes Matos (tarde)

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

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)
 

* programação sujeita a alterações

Reunião Ordinária (14 horas)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-
tém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de criar a 
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Discussão 
em 2º turno (urgência)

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 1º turno

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

e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-

tir e votar proposições da comissão

DIREITOS HUMANOS

Fórum terá seis encontros regionais
O fórum técnico Plano Esta-
dual da Política para a Popula-
ção em Situação de Rua, a ser 
realizado neste ano pela As-
sembleia, terá seis encontros 
regionais, entre março e abril. 

A primeira cidade a rece-
ber o evento será Betim, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, em 27 de março. 
O segundo encontro regional 
será em Uberlândia, no Triân-
gulo Mineiro, em 4 de abril. 
Também vão receber as dis-
cussões sobre o fórum as cida-
des de Montes Claros (Norte), 
em 10 de abril, Ipatinga (Re-

gião Metropolitana do Vale do 
Aço), em 17 de abril, Juiz de 
Fora (Zona da Mata), em 19 de 
abril, e Belo Horizonte, no dia 
24 de abril. A etapa final será 
também na Capital, na ALMG, 
entre 11 e 13 de junho.

As datas e os locais foram 
definidos em reunião prepa-
ratória do evento, na Assem-
bleia, na quinta-feira (8). O de-
putado Rogério Correia (PT), 
que participou da reunião, 
ressaltou a relevância do fó-
rum, uma vez que essa parce-
la da população tem crescido 
devido à conjuntura do País.  Calendário dos encontros foi definido em reunião preparatória

Elaine Morais


