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Fórum técnico População em Situação 
de Rua define ações de comunicação

Problemas da Unimontes e da Uemg 
serão tema de audiência na Assembleia

Organizadores se reuniram na Casa de Direitos Humanos

Reunião foi aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais 

Clarissa Barçante

Guilherme Bergamini

contros, entre os dias 26 de 
março e 24 de abril. A etapa 
final acontece na ALMG, de 
11 a 13 de junho.

a elaboração de um antepro-
jeto de lei a ser encaminhado 
ao Parlamento mineiro. No 
total, estão previstos seis en-

de que se realize audiência 
pública para debater a quali-
dade da alimentação, assim 
como os serviços de venda de 
lanches e bebidas, nas unida-
des educacionais públicas e 
privadas do Estado.

Fred Costa também teve 
outro requerimento aprovado, 
para discussão das políticas 
públicas voltadas para a ques-
tão da microcefalia no Estado.

A Comissão de Assuntos 
Municipais aprovou, ainda, 
visita a Ituiutaba, no Triân-
gulo Mineiro, para verificar 
a construção de casas do 
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida naquele município. 
Segundo o autor do pedi-
do, deputado Elismar Prado 
(PDT), os beneficiários estão 
indignados, pois aguardam a 
entrega das chaves das mora-
dias há dois anos.

e Tecnologia.
Gil Pereira destacou que, 

em decorrência da escassez 
de recursos financeiros, as uni-
versidades do Estado vêm per-
dendo profissionais, mestres e 
doutores. O requerimento de 
audiência aponta a necessida-
de de reestruturação do plano 
de carreira desses servidores.

O presidente da comis-
são, deputado Paulo Guedes 
(PT), afirmou que o governo 
negocia com os professores 
e os funcionários das insti-
tuições, mas já adiantou que 
ainda não há como rever os 
planos de carreira porque 
o Poder Executivo atingiu o 
chamado “limite prudencial” 
de gastos com a folha de pa-
gamento do funcionalismo.

A comissão também apro-
vou solicitação do deputado 
Fred Costa (PEN), no sentido 

para deixar claras as condi-
ções das pessoas em situação 
de rua e a necessidade de 
uma mudança na visão que a 
sociedade em geral tem delas.

O fórum é realizado por 
meio de uma parceria entre a 
Assembleia Legislativa, o go-
verno de Minas e entidades 
diversas. O Estado pretende 
elaborar um plano de metas 
e ações para implementar a 
Política Estadual para a Po-
pulação em Situação de Rua, 
instituída pela Lei 20.846, de 
2013. Para tanto, represen-
tantes dos Poderes Executivo 
e Legislativo vão percorrer 
diversos municípios para co-
lher propostas que subsidiem 

Em reunião preparatória rea
lizada ontem, na Casa de Di-
reitos Humanos, no Centro 
de Belo Horizonte, a comis-
são organizadora do fórum 
técnico População em Situa-
ção de Rua debateu e apro-
vou ações de comunicação 
para o evento, assim como 
ajustes no regulamento das 
reuniões a serem realizadas 
no interior do Estado. 

Foram definidas peças de 
divulgação que serão utiliza-
das na fase de interiorização, 
tais como cartazes e panfle-
tos, além de ações voltadas 
para a comunicação digital. A 
ideia da campanha é reunir 
personagens e depoimentos, 

Montes Claros (Unimontes). 
O requerimento é dos depu-
tados Gil Pereira (PP), Gusta-
vo Valadares (PSDB) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) e da de-
putada Ione Pinheiro (DEM). 
A reunião deverá ser realiza-
da conjuntamente com a Co-
missão de Educação, Ciência 

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
aprovou ontem a realização 
de audiência pública para dis-
cutir a situação de duas insti-
tuições mineiras de ensino su-
perior, a Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg) 
e a Universidade Estadual de 
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 0h Pensando em Minas (continuação) – Por uma história plural do Brasil, com José Carlos Reis
 1h Panorama – Coaching x psicologia 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (8/11) – Debate sobre o PL 4.729/17, que dispõe sobre a proibição da propaganda e da publicidade de bebidas alcoólicas no Estado 
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 
 6h Minas é Muitas – Araxá 
 6h15 Parlamento Brasil
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Coaching x psicologia 
 9h Compactos de Comissões 
 9h20 Comissões de Agropecuária e de Minas e Energia (14/11) – Debate sobre o leilão dos investimentos realizados pela Petrobras 

referente à planta de amônia que seria construída em Uberada 
 12h Memória e Poder – Jurista Washington Peluso
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Saúde (13/12) – Apresentação do relatório do gestor do SUS no Estado
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Brasil Eleitor 
 20h Segunda Musical – Grupo de percussão da Ufop
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Intervenção no Rio: desdobramentos 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Gravações de audiências criminais 
 23h30 Zás – Ballet Jovem de Minas Gerais
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Para o Dia das Mulheres, o Geração
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Agora, basta usar sua conta do Facebook ou do Google para acessar seções do  
Portal como “Consulta pública” e “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”.

O login no Portal da Assembleia ficou mais fácil e rápido.

Visite almg.gov.br e participe das consultas.


