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O projeto Mineiranças sele-
ciona coletivos de artesãos para  
feiras e exposições, e o Segunda 
Musical escolhe estudantes de 
música erudita para se apre-
sentar no Teatro. No projeto 
Ocupações Artísticas, são apre-
sentados espetáculos de artes 
cênicas e shows de música, no 
Teatro, e mostras de artes visu-
ais, na Galeria de Arte.

2018 é a mudança de horário do 
Zás, que sairá das sextas-feiras, 
ao meio-dia, e irá para as quin-
tas-feiras, às 19 horas. A altera-
ção tem o objetivo de facilitar 
a participação dos servidores e 
também do público externo. O 
foco do projeto são apresenta-
ções de música, teatro, humor, 
contação de histórias, perfor-
mance, dança e mágica.

escolhidos se apresentarão en-
tre abril e dezembro deste ano.

A seleção foi feita por pare-
ceristas, que avaliaram os can-
didatos em cinco modalidades: 
música, dança, teatro adulto e 
performance, teatro infantil e 
mágica. Também foram sele-
cionadas ocupações artísticas e 
exposições de artesanato.

Uma das novidades de 

Os selecionados para se apre-
sentar nas atividades do pro-
grama Assembleia Cultural 
em 2018 foram divulgados no 
Diário do Legislativo de sába-
do (3). São os vencedores de 
cinco editais publicados no ano 
passado, relativos aos projetos 
Segunda Musical, Zás, Minei-
ranças e Ocupações Artísticas 
(Teatro e Galeria de Arte). Os 

Questões de ordem contestam proposta
do governo do Estado sobre a Codemig 

Programa cultural anuncia participantes

projeto de sua autoria. 
O 1º-secretário da ALMG, 

deputado Rogério Correia 
(PT), que presidiu a reunião, 
informou que a Presidência 
vai se manifestar sobre as 
questões de ordem.

Nessa reunião, os depu-
tados Sargento Rodrigues e 
João Leite voltaram a protes-
tar contra a alteração do pro-
jeto pretendida pelo gover-
no, e o deputado Felipe Attiê 
(PTB) pediu que o Tribunal de 
Contas do Estado impeça a ci-
são da Codemig.

nião Extraordinária de Ple-
nário, o deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), líder do bloco 
Verdade e Coerência, de opo-
sição, apresentou questão de 
ordem pedindo a anulação da 
reunião da Comissão de Ad-
ministração Pública na qual 
foi aprovado o parecer sobre 
o PL 2.728/15 e de todos os 
atos nela praticados. Segun-
do o parlamentar, a reunião 
foi realizada após o deputa-
do Antônio Jorge apresentar, 
em Plenário, requerimento 
de retirada de tramitação do 

matéria “estranha e incompa-
tível” ao tema original. Para o 
deputado, é o que ocorre com 
relação ao PL 2.728/15.

Ao comentar a leitura da 
ata da reunião de Plenário, o 
deputado João Leite (PSDB) 
também criticou a proposta 
de divisão da Codemig. Segun-
do ele, o governo já registrou, 
na Junta Comercial de Minas 
Gerais, as empresas que re-
sultarão da cisão da Codemig. 
“Criaram sem autorização da 
Assembleia”, afirmou.

À noite, em outra Reu-

Duas questões de ordem 
apresentadas por deputados 
da oposição, nas Reuniões 
Extraordinárias de Plenário 
realizadas ontem, contestam 
a alteração promovida no 
Projeto de Lei (PL) 2.728/15, 
de forma a permitir a cisão e 
a venda de parte da Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemig).

O PL 2.728/15, do deputa-
do Antônio Jorge (PPS), deter-
mina critérios para que entida-
des sem fins lucrativos possam 
ser consideradas organizações 
sociais de saúde (OSS). Duran-
te análise em 2º turno, a Co-
missão de Administração Pú-
blica aprovou parecer com re-
comendação de sua aprovação 
na forma do substitutivo nº 1.

O substitutivo acrescen-
tou dispositivos, propostos 
pelo Poder Executivo, que per-
mitem a divisão da Codemig 
e ainda autorizam que o go-
verno realize empréstimo de 
até R$ 2 bilhões com institui-
ção financeira federal.

Na Reunião Extraordinária 
da tarde de ontem, o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
apresentou questão de ordem 
enfatizando que o Regimen-
to Interno da ALMG proíbe a 
alteração de uma proposição 
por meio de apresentação de 

Willian Dias

A alteração no PL 2.728/15 pautou os debates nas reuniões de Plenário realizadas ontem
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Acampamento das mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(Praça da Assembleia) – mobilização integrante da programação do Dia 
Internacional da Mulher

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio do 
Colégio Augustus

• Fórum técnico Semeando Letras (GPI) – reunião do comitê de represen-
tação

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

de convidados, as ações da Defesa Civil. Requerimento: deputados Sar-
gento Rodrigues, João Leite, João Magalhães e Cabo Júlio

13h30
• Parlamento Jovem de Minas (Escola do Legislativo) – curso de formação 

de coordenadores de polos regionais 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 4.821/17 (1º turno), do deputado 
João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Luisburgo

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições da comissão

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

 0h Memória e Poder – Artista plástica Adel Souki
 1h Segunda Musical – Grupo de percussão da Ufop
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (29/11) – Debate a preservação da 

cultura de matriz africana 
 3h55 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 

Brasil, com Rafael Melo 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Intervenção no Rio/desdobramentos 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de Comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Gravações de audiências criminais  
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Hanseníase 
 20h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 21h Memória e Poder – Cientista Beatriz Alvarenga 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 49/17

Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que contém 
o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão Permanente 
de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)

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

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

PL 1.039/15
Do deputado Sávio Souza Cruz. Altera o art. 3º da Lei 20.805, de 2013, 
que dispõe sobre o número de clínicas credenciadas para exames rela-
tivos à habilitação de motoristas. Discussão em 2º turno

PL 2.728/15
Do deputado Antônio Jorge. Dispõe sobre a qualificação de entidades 
de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social de saú-
de no âmbito do Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Sião. Discussão em 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

TV ASSEMBLEIA


