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Compromisso pela participação une 
Assembleia e atual e futuro governos

Willian Dias

Assembleia recebeu, em audiência, propostas aprovadas em 17 grupos de trabalho da revisão do PPAG

O deputado André Quin-
tão (PT) mencionou exemplos 
de políticas públicas de suces-
so que nasceram de suges-
tões apresentadas nas edi-
ções anteriores da revisão do 
PPAG. “Sempre cito o exem-
plo do cofinanciamento, pelo 
Estado, do Sistema Único de 
Assistência Social nos muni-
cípios, algo de fundamental 
importância”, frisou.

Também integrou a mesa 
o deputado federal eleito Vil-
son da Fetaemg (PT-MG).

ca permanente nesses quatro 
anos”, salientou o secretário.

O presidente da Comis-
são de Participação Popular, 
deputado Doutor Jean Freire 
(PT), agradeceu a participa-
ção dos 349 representantes 
da sociedade civil que esti-
veram nos debates. O par-
lamentar destacou que as 
eleições impediram a interio-
rização da revisão do PPAG 
em 2018, mas essa continua 
sendo a meta para as próxi-
mas edições.

tadas. “O compromisso é de 
um diálogo constante com a 
sociedade”, disse o vereador.

A mesma valorização da 
participação popular foi ma-
nifestada pelo representante 
do atual governo, o secretário 
adjunto de Estado de Planeja-
mento e Gestão, César Cristia-
no Lima. Ele lembrou a realiza-
ção dos fóruns regionais, para 
ouvir as demandas da popu-
lação dos 17 territórios de 
desenvolvimento do Estado. 
“A participação foi uma práti-

Parlamentares da Assembleia 
Legislativa e representantes 
do atual governo do Estado e 
da equipe do governador elei-
to, Romeu Zema, firmaram 
ontem um compromisso com 
políticas públicas que valori-
zem a participação da socie-
dade. Eles se reuniram em au-
diência conjunta das Comis-
sões de Participação Popular 
e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO), que 
marcou o encerramento da 
discussão da revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019, 
para o exercício de 2019, pro-
movida pela ALMG.

Na reunião, representan-
tes de 17 grupos de trabalho 
apresentaram as propostas 
aprovadas em cinco dias de de-
bates sobre as políticas públicas 
a serem executadas em 2019.

Dois integrantes da equi-
pe de transição do governa-
dor eleito participaram da 
solenidade: o vereador de 
Belo Horizonte Mateus Si-
mões (Novo) e Victor Becho. 
Em nome de Romeu Zema, 
Mateus Simões afirmou que 
a aderência popular será um 
dos critérios do governo pa-
ra avaliar as políticas execu-

Comissão vai discutir educação especial
ponte sobre o Rio São Fran-
cisco, na Rodovia MG-402. 
Ela é originária do Projeto de 
Lei 4.641/17, do ex-deputado 
Durval Ângelo. A comissão 
analisou a matéria e emitiu 
parecer favorável à manuten-
ção do veto. O relator, depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 
concordou com as razões en-
caminhadas pelo governador 
Fernando Pimentel. Ele argu-
menta que a ponte ainda será 
construída.

Horizonte. Ele afirma que a 
prática é incompatível com 
a Resolução 1.236, de 2018, 
do Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária. O mesmo 
parlamentar teve aprovado 
requerimento de visita ao 
Mercado, para avaliar as con-
dições do local.
Veto – Também se reuniu on-
tem a Comissão Especial do 
Veto Total à Proposição de 
Lei 24.031, a qual dá o nome 
de Grande Sertão Veredas à 

Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. Ele adiantou 
que a consulta pública, reali-
zada pelo Ministério da Edu-
cação, ficará aberta até 21 de 
novembro.

Na Comissão Extraordi-
nária de Proteção dos Ani-
mais, foi aprovado requeri-
mento de audiência, de au-
toria do deputado Noraldino 
Júnior (PSC), sobre a comer-
cialização de animais vivos 
no Mercado Central de Belo 

Outras comissões da Assem-
bleia se reuniram ontem pa-
ra aprovar requerimentos. 
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência aprovou a realização 
de audiência sobre a nova 
Política Nacional de Educação 
Especial, em fase de consulta 
pública. O autor do reque-
rimento e presidente da co-
missão, deputado Duarte Be-
chir (PSD), solicita que a reu-
nião tenha a participação da 
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Das 8 às 18 horas
• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e ingênua (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Memórias Rompidas
 1h Panorama (reprise) – Novembro azul
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (7/8) – Discussão 

sobre ações e investimentos da Copasa em Minas Gerais 
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Novembro azul
 9h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 10h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
 11h Zás – Peça Minha mãe é pior que grupo de WhatsApp
 11h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 12h Memória e Poder – Socióloga Magda Neves
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (23/8) – 
Debate sobre a situação das ferrovias na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte

 17h30 Constituição 30 anos – Menelick de Carvalho
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Geração – Enem: últimas dicas
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista John Miranda e trio 

Ludmila Oliveira, Albert Andrew e Julia Tempesta
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Bullying
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Receitas para não morrer de amor

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Panorama
O programa fala do câncer de próstata, que é o segundo que mais mata homens no mundo, só 
perdendo para o de pulmão. No Brasil, estima-se que 68 mil novos casos devam surgir apenas 
no próximo ano. O diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura. Entretanto, 
por se tratar de uma doença silenciosa, muitas vezes ela só é descoberta em estágio bastante 
avançado. Para chamar a atenção das pessoas, foi criado o Novembro Azul, movimento in-
ternacional que busca incentivar homens a realizar exames preventivos para a detecção da 
doença. Sábado, às 17h30 e às 16h30.

Memória e Poder
Veja a reapresentação do depoimento de vida do advogado e professor universitário Antônio 
Ribeiro Romanelli, que faleceu neste mês em Belo Horizonte. Mineiro de Sete Lagoas, Antônio 
Ribeiro Romanelli se destacou pela atuação na área do Direito Agrário. O advogado e profes-
sor teve uma trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores da terra, em Minas Gerais. Ele 
também contribuiu para a criação, no Estado, das Ligas Camponesas, organização da qual foi 
presidente estadual. Sábado, às 20 horas. Domingo, às 15h30.

Geração 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 é o tema do programa deste fim de se-
mana. Os convidados são a youtuber Débora Aladim e representantes do projeto  Educafro, 
que dão dicas para quem vai fazer as provas. Débora Aladim tem mais de 1,5 milhão de 
seguidores em seu canal de videoaulas na plataforma YouTube. Já o projeto Educafro foi 
criado para apoiar a preparação de jovens negros e em situação de vulnerabilidade para que 
eles tenham mais chances de entrar nas universidades públicas do País. Sábado, às 19 horas.


