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Grupos de trabalho do PPAG discutiram ontem quatro temas 

Clarissa Barçante

leira de Comunidades Terapêu-
ticas, Billy Pena. Ele defende a 
recuperação do orçamento da 
Subsecretaria de Políticas so-
bre Drogas. “No passado, ela 
já contou com R$ 45 milhões 
e, em 2017, só recebeu R$ 7 
milhões”, reclamou.

Durante os encontros com 
os grupos de trabalho, repre-
sentantes do Executivo apre-
sentam aos participantes o 
que vem sendo feito em cada 
área e as propostas para 2019. 

“Já há 1,7 milhão de idosos 
em Minas. Essa população 
está crescendo e, na área da 
saúde, ela não tem um trata-
mento diferenciado e prioritá-
rio”, argumentou Mariângela 
de Bessa Chácara, do Conse-
lho Estadual da Pessoa Idosa.

Enquanto alguns lutam 
por novos objetivos, também 
há, na área da saúde, quem se 
preocupe em recuperar o que 
foi perdido. É o caso do repre-
sentante da Federação Brasi-

quatro temas: "Saúde", "As-
sistência social e segurança ali-
mentar", "Trabalho, emprego 
e renda" e "Direitos humanos". 

A busca por participação 
nas decisões políticas é a pre-
ocupação de diversos grupos 
que participam das discussões. 
Rodrigo Silveira e Souza, pre-
sidente do Conselho Estadual 
de Assistência Social, destacou 
que é necessário tornar mais 
palatáveis as leis do orçamen-
to e capacitar cada vez mais 
pessoas para participar de pro-
cessos como o de discussão do 
PPAG. Em sua avaliação, a aber-
tura da ALMG para esses traba-
lhos tem sido fundamental.

Uma das demandas do 
conselho, apresentada ontem, 
é de uma verba de R$ 2,3 mi-
lhões para a Casa Lar, entidade 
que abriga crianças e adoles-
centes.

Na área da saúde, uma 
das novidades foi a proposta 
de uma ação específica para 
as pessoas da terceira idade. 

A discussão participativa do 
PPAG é uma conquista dos mo-
vimentos sociais e não pode 
ser abandonada, mesmo dian-
te das dificuldades do cenário 
político atual. É o que defende 
Bruno Alves Chaves, do Centro 
de Luta pela Livre Orientação 
Sexual (Cellos). Para ele, algu-
mas das manifestações do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro, 
representam atrasos no reco-
nhecimento das realidades so-
ciais de diversos grupos, como 
o que ele representa. Por isso, o 
momento é de fortalecer a par-
ticipação e o controle sociais.

Bruno Chaves esteve on-
tem na Escola do Legislativo 
da ALMG para participar dos 
grupos de trabalho que fazem 
a revisão participativa do Pla-
no Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) 2016-2019 
para o exercício de 2019. O 
debate foi iniciado no dia 30 
de outubro e continua até 8 
de novembro.

Ontem, foram discutidos 

Adalclever Lopes disse que visita é demonstração de respeito

Luiz Santana

Discussão do PPAG reforça importância 
dos mecanismos de participação popular

Presidente recebe governador eleito
demandas de cada região 
do Estado. Disse, ainda, que 
conta com os deputados para 
a aprovação de reestrutura-
ções exigidas pelo governo 
federal para repactuar a dívi-
da de Minas.

O vereador de Belo Hori-
zonte Mateus Simões (Novo), 
coordenador da equipe de 
transição de Zema, afirmou 
que pretende construir as 
propostas com apoio dos par-
lamentares. O 1º-vice-pre-
sidente da ALMG, deputado 
Lafayette de Andrada (PRB), 
reiterou o compromisso da 
Casa de contribuir para ame-
nizar o momento difícil pelo 
qual o Estado passa.

dor eleito, Paulo Brant.
Na visita, Adalclever Lo-

pes afirmou que a Assem-
bleia está aberta ao diálogo 
e à colaboração e avaliou o 
primeiro contato do novo 
governador com a Casa 
como uma demonstração 
de respeito ao Parlamen-
to mineiro. “Esse diálogo é 
muito importante para o fu-
turo de Minas. Precisamos 
estar juntos para minimizar 
a crise no Estado”, disse.

Romeu Zema afirmou 
que será um governador 
presente na ALMG e que 
pretende conhecer todos os 
parlamentares pessoalmen-
te, a fim de compreender as 

eleito, Romeu Zema. A reunião, 
realizada no Salão Nobre, teve 
a participação de parlamenta-
res da Mesa e do vice-governa-

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adalclever 
Lopes (MDB), recebeu, na ma-
nhã de ontem, o governador 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-
gênua (Galeria de Arte)

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

tivo)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

11 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Auditório SE) – eleger a  

vice-presidenta
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições 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 4.947/18 (1º turno), do deputado 
Thiago Cota, que autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Piranga

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Auditório SE) – eleger a  
vice-presidenta

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

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 

(Plenarinho IV) – eleger presidente e vice
16 horas

• Solenidade de apresentação da Comissão de Defesa dos Direitos da  
Mulher (Salão Nobre)

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

• 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

 0h Memória e Poder – Socióloga Magda Neves
 1h Segunda Musical – Duo Arão
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(16/10/2018) – discute falta de estrutura de escola especial
 3h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(6/9/2018) – debate a prorrogação de contrato de concessão de 
ferrovias no Estado

 6h30 Assembleia Debate  – Redistribuição do ICMS
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 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 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Novembro Azul
 20h Memórias Rompidas 
 21h Memória e Poder – Socióloga Magda Neves
 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
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