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como as  regiões  do Estado a  
serem beneficiadas. É um pla-
no de médio prazo, que passa 
por revisões anuais para tor-
ná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Desde 2003, a sociedade 
pode intervir na elaboração e 
nas revisões anuais do PPAG, 
por meio de discussões na 
Assembleia Legislativa. Neste 
ano, a revisão do PPAG está 
contida no Projeto de Lei (PL) 
5.405/18, do governador Fer-
nando Pimentel.

principal. É necessário preen-
cher as informações comple-
tas, incluindo o CPF, para que 
o certificado seja associado 
à conta do usuário. Os parti-
cipantes que preferirem não 
fazer o cadastro poderão soli-
citar o certificado por meio do 
serviço Fale com a Assembleia.
Metas – O PPAG organiza os 
programas e ações que o go-
verno pretende desenvolver 
no período de quatro anos, 
com as respectivas metas fí-
sicas e orçamentárias, bem 

ressados, a Assembleia ofe-
rece o curso de capacitação 
à distância Planejamento e 
Orçamento Público. As inscri-
ções estão disponíveis na pla-
taforma de ensino a distância 
(ead.almg.gov.br). É necessá-
rio fazer o cadastro no site.

A partir deste ano, os 
certificados de participação 
no PPAG poderão ser obtidos 
pelo Portal da Assembleia. 
Para isso, os cidadãos devem 
fazer seu cadastro no Portal, 
pelo botão login na página 

Como inovação deste ano, 
será oferecida aos participantes 
da revisão do PPAG, a cada dia, 
uma atividade de nivelamento 
sobre parlamento, planejamen-
to e orçamento público, que 
terá também uma apresenta-
ção detalhada do material de 
referência para as discussões 
nos grupos de trabalho. A ativi-
dade será oferecida na parte da 
manhã, antes das reuniões dos 
grupos de trabalho.

Além disso, para qualifi-
car a participação dos inte-

Dia de trabalho começa com nivelamento

Revisão do PPAG está com inscrições
abertas até a véspera das atividades

tecnologia, inovação e ensino 
superior e transporte e trânsito.

Além de parlamentares 
e representantes do Poder 
Executivo, estão convidados 
a participar do processo tan-
to representantes de orga-
nizações da sociedade civil 
quanto qualquer outro cida-
dão interessado. As inscrições 
para o evento são limitadas à 
capacidade dos espaços.

rança Pública (8/11).
No caso do eixo Desen-

volvimento Produtivo, no dia 
6/11 serão discutidos os temas 
de meio ambiente, desenvolvi-
mento econômico, turismo e 
municípios e desenvolvimen-
to regional. No encontro do 
dia 7/11, serão abordadas as 
questões relativas às seguintes 
temáticas: agropecuária e de-
senvolvimento agrário, ciência, 

pos de trabalho ocorrerão na 
Escola do Legislativo, na Ave-
nida Olegário Maciel, 2.161, 
entre 8 horas e 17h30. Os en-
contros serão temáticos, con-
forme os eixos das políticas 
públicas: Educação e Cultura 
(31/10); Saúde e Proteção 
Ambiental (5/11); Desenvol-
vimento Produtivo, Científico 
e Tecnológico / Infraestrutura 
e Logística (6 e 7/11); e Segu-

Estão abertas as inscrições para 
a participação nas audiências 
públicas e nos grupos de traba-
lho da revisão do Plano Pluria-
nual de Ação Governamental 
(PPAG) 2016-2019, para o exer-
cício de 2019. As atividades se-
rão na Assembleia Legislativa, 
de 30 de outubro a 8 de no-
vembro. As inscrições podem 
ser feitas por meio do Portal 
da Assembleia (almg.gov.br), 
até as 15 horas do dia anterior 
a cada reunião. Caso ainda res-
tem vagas, serão aceitas inscri-
ções nos dias dos eventos, a 
serem feitas pessoalmente.

Serão realizadas duas au-
diências públicas conjuntas das 
Comissões de Participação Po-
pular e de Fiscalização Finan-
ceira  e  Orçamentária  e  cinco  
reuniões temáticas dos grupos 
de trabalho, nas quais poderão 
ser apresentadas sugestões de 
modificações no PPAG.

As duas audiências conjun-
tas serão para abertura do pro-
cesso de revisão, no dia 30/10, 
a partir das 15 horas, e para o 
encerramento, no dia 8/11, a 
partir das 17h30. Ambas serão 
no Auditório José Alencar, no 
Palácio da Inconfidência.

As cinco reuniões dos gru-
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Grupos de trabalho da revisão do PPAG se reunirão na Escola do Legislativo, como em 2017
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ACONTECE HOJE
Das 9 às 18 horas

• Campanha Doe lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Ci-
dadão)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I) – discutir e 
votar proposições da comissão

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 4.843/17 (1º turno), do deputado 
Ulysses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia 
ao município de Piau

14h45
• Comissão de Indicação de Camila Silveira Carvalho para o cargo de direto-

ra da Arsae (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

15h15
• Comissão de Indicação de Henri Dubois Collet para o cargo de diretor- 

-geral do IEF (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
15h30

• Comissão de Indicação de Eduardo Pedercini Reis para o cargo de presi-
dente da Feam (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater os atos de violên-
cia ocorridos no Estado, em decorrência do processo eleitoral. Requeri-
mento: deputado Cristiano Silveira

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho II) – discutir e votar 

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

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Dançarina Angel Vianna
 1h Segunda Musical – Eliseth Gomes e Fred Natalino
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-ferrovias Mineiras (5/7/2018) 

– discute as renovações das concessões do transporte ferroviário
 5h30  Zás  – Estrela Leminski e Téo Ruiz

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 7h30 Assembleia notícia 
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista Deputados Eleitos –19ª Legislatura
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito Imobiliário
 13h Horário Eleitoral Gratuito

 13h25 Mundo Político 
 13h55 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 

 19h30 Panorama (inédito) – 10 anos da Lei do Estágio
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder  – dançarina Angel Vianna
 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)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


