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Assembleia dá início a discussões sobre 
a revisão do PPAG para o ano que vem

Ricardo Barbosa

Comissão apontou problemas na maneira como o governo federal conduz debate sobre ferrovias 

ro para obra em São Paulo? 
Isso não faz sentido!”, disse 
Bonifácio Mourão, defen-
dendo que os recursos sejam 
aplicados em Minas.

O deputado Glaycon 
Franco (PV) foi outro a defen-
der que esse dinheiro fique 
no Estado. Para o deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), 
as discussões também deve-
riam contemplar a proteção 
do patrimônio ferroviário e 
a segurança das pessoas que 
vivem no entorno das linhas.

Segundo o deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB), que 
também esteve presente na 
reunião da ANTT em Valada-
res, um dos pontos que preci-
sam ser repensados é a desti-
nação dos recursos oriundos 
da renovação das concessões 
ferroviárias em Minas. A pro-
posta atual é que parte da 
verba seja destinada à cons-
trução de linhas férreas no 
Centro-Oeste do País e de um 
ferroanel em São Paulo. “Mi-
nas Gerais mandando dinhei-

concessões acabe significan-
do uma redução.

Diante das colocações 
dos presentes, que foram 
unânimes em dizer que é ne-
cessário estender os debates, 
o presidente da Comissão 
Pró-Ferrovias, deputado João 
Leite, afirmou que os par-
lamentares vão se esforçar 
para evitar que a renovação 
ocorra ainda neste ano. Uma 
nova audiência deverá ser 
realizada pela comissão para 
debater o assunto. 

A maneira como o governo 
federal conduz as discussões 
sobre a antecipação da reno-
vação dos contratos de con-
cessão ferroviária foi critica-
da pelos participantes de au-
diência pública da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras. Eles se reuniram 
para debater o assunto na 
quinta-feira (25), a requeri-
mento dos deputados João 
Leite (PSDB), Roberto Andra-
de (PSB) e Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB). 

O principal tema da au-
diência foi a reunião reali-
zada pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) em Governador Vala-
dares (Rio Doce), no dia 18 
de outubro, para apresentar 
aos mineiros o atual está-
gio das discussões sobre a 
renovação das concessões. 
Segundo o diretor da ONG 
Trem, André Tenuta, que 
compareceu ao evento da 
ANTT, a forma como a agên-
cia e a Vale têm proposto a 
renovação será desastrosa 
para Minas Gerais. Um dos 
temores é que, ao contrário 
da pretendida ampliação do 
transporte de passageiros 
por trens, a mudança nas 

Renovação de concessões é criticada

cipação Popular e da FFO en-
cerra o processo de revisão.

O PPAG organiza os pro-
gramas e as ações que o go-
verno pretende desenvolver 
no período de quatro anos. 
Desde 2003, a sociedade po-
de intervir na elaboração e 
nas revisões anuais do plano, 
por meio de discussões na 
ALMG. Neste ano, a revisão 
está contida no Projeto de Lei 
5.405/18, do governador Fer-
nando Pimentel.

e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO). No 
dia seguinte, quarta-feira 
(31/10), os grupos de traba-
lho se reúnem na Escola do 
Legislativo da ALMG para de-
bater o eixo temático “Edu-
cação e cultura”. Os demais 
temas serão debatidos na 
semana seguinte, de 5 a 8 de 
novembro, também na Esco-
la do Legislativo. No dia 8, às 
17h30, uma nova audiência 
pública da Comissão de Parti-

As inscrições podem ser 
feitas por meio do Portal da 
Assembleia (almg.gov.br), 
até as 15 horas do dia an-
terior a cada reunião. Caso 
ainda restem vagas, serão 
aceitas inscrições nos dias 
dos eventos, a serem feitas 
pessoalmente.

A abertura será amanhã, 
às 15 horas, no Auditório José 
Alencar, com uma audiência 
pública conjunta das Comis-
sões de Participação Popular 

A Assembleia Legislativa dá 
início, nesta semana, às dis-
cussões sobre a revisão, para 
o exercício de 2019, do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019. 
As atividades começam 
amanhã, dia 30 de outubro, 
e vão até a quinta-feira da 
semana que vem, dia 8 de 
novembro. O processo de 
revisão tem audiências pú-
blicas e reuniões de grupos 
de trabalho.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Espetáculo É tão belo como um sim
 0h30 Palestra – O papel das redes sociais nas mobilizações de rua, com 

Carolina Abreu 
 2h10 Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de 

Mello 
 4h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (9/8) – 

Debate sobre as escolas técnicas ferroviárias
 6h30 Sala de Imprensa  – Memes esvaziam o debate político? 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Constituição 30 anos – Menelick de Carvalho
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito
 9h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 10h Boletim das Eleições (ao vivo)
 12h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 13h Geração – Enem: as últimas dicas

 13h30 Compactos de Comissões
	 14h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(18/9) – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
 17h Zás – Espetáculo É tão belo como um sim
 17h30 Segunda Musical – Robson Fonseca e Miriam Bastos
 18h Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político? 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Geração – Enem: as últimas dicas
 20h Palestra – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate  – Violência contra a mulher

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (29/10)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e 

ingênua (Galeria de Arte)
Das 9 às 18 horas

• Campanha Doe lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)
10 horas

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto, para discutir 
decisão da Secretaria de Estado de Educação de manter o formato de 
turmas. Requerimento: deputado Duarte Bechir

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Danilo Cunha (piano); 2ª parte: 

Paulo Rosa (saxofone); 3ª parte: Lucília Cerqueira (piano)

Terça-feira (30/10)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e 
ingênua (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Cecília Mei-

reles, de Betim
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
11 horas

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Hospital da 
Polícia Civil, para averiguar suas condições de funcionamento. Requeri-
mento: deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Piccinini

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)

14h15
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Discussão participativa do PPAG/Revisão para 2019 (Auditório José Alen-

car) – abertura, com audiência pública conjunta das Comissões de Par-
ticipação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 
(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)

Quarta-feira (31/10)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e 
ingênua (Galeria de Arte)

Das 9 às 18 horas
• Discussão participativa do PPAG/Revisão para 2019 (Escola do Legislati-

vo) – discussões sobre o eixo “Educação e cultura”
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual São José, de Passos
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Educacional Paulo 

Freire, de Contagem
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (1º/11)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e 
ingênua (Galeria de Arte)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Cecília Mei-

reles, de Betim
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)


