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Semana na ALMG tem audiência, visita 
e arguição de indicados para conselho

Prorrogada inscrição de projetos culturais

Assembleia Cultural seleciona atividades para 2019

Willian Dias / Arquivo ALMG

eletrônico no Portal da Assem-
bleia  (almg.gov.br).

Todos os trabalhos sele-
cionados nos quatro projetos 
serão apresentados ao longo 
de 2019. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelos telefones 
(31) 2108-7303 e 2108-7305, 
das 8 às 18 horas, e pelo en-
dereço eletrônico selecao.
cultural@almg.gov.br.

O Assembleia Cultural 
reúne diversas iniciativas da 
ALMG relacionadas à cultu-
ra, como exposições de arte, 
mostras de artesanato, espe-
táculos de dança e peças de 
teatro.

O prazo para inscrição na se-
leção pública de atividades 
que vão integrar o programa 
Assembleia Cultural em 2019 
foi prorrogado para o dia 26 
de novembro. A nova data foi 
publicada no Diário do Legis-
lativo de sexta-feira (9).

Os interessados podem 
se inscrever para os projetos 
Zás, Mineiranças e Galeria de 
Arte – Ocupações Artísticas via 
Correios ou pessoalmente na 
ALMG, das 8 às 18 horas. Ape-
nas para o Segunda Musical, 
dirigido a estudantes de músi-
ca erudita, a inscrição deve ser 
feita por meio de formulário 

Redução do número de escrivães preocupa comissão

Marcelo Metzker / Arquivo ALMG

indicação do governador, com-
põem o Conselho represen-
tantes da Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg), 
da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes) e 
de entidades da sociedade ci-
vil, de forma paritária.

Vão passar pela arguição, 
amanhã, os indicados Lina 
Kátia Mesquita de Oliveira, 
Maria Conceição Caldeira de 
Oliveira, Edson de Paula Lima, 
Sérgio Luiz Nascimento, Aline 
Neves Rodrigues Alves e Rita 
de Cássia de Freitas Coelho.

bate por meio da ferramenta 
Reuniões Interativas do Portal 
da Assembleia, que estará dis-
ponível no momento da au-
diência. Questionamentos e 
dúvidas poderão ser encami-
nhados e, ao final, serão res-
pondidos pelos convidados.
Conselho – A arguição, por 
comissão especial, de seis in-
dicados pelo governador Fer-
nando Pimentel para compor 
o Conselho Estadual de Edu-
cação será amanhã, às 15 ho-
ras, no Plenarinho IV.

Além de membros de livre 

de audiência pública promo-
vida pela Câmara Municipal 
de Montes Claros, em abril. 
Na ocasião, funcionários do 
hospital e representantes de 
entidades do setor aponta-
ram a defasagem de pessoal 
como um dos principais desa-
fios da instituição de saúde.

A audiência será realizada 
amanhã (13), às 10 horas, no 
Plenarinho IV, pela Comissão 
de Segurança Pública. O obje-
tivo é debater as mudanças no 
quadro de pessoal das Delega-
cias de Plantão da Polícia Civil.

Solicitada pelo presiden-
te da comissão, deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), a 
audiên cia vai discutir, em es-
pecial, a situação de delega-
cias em que há redução do 
número de escrivães. Segundo 
o parlamentar, a situação tem 
prejudicado o atendimento à 
população e a qualidade do 
serviço prestado nas unidades, 
além de sobrecarregar os poli-
ciais que exercem a função.
Reuniões Interativas – Quem 
não puder comparecer à reu-
nião poderá fazer parte do de-

Além das discussões e vota-
ções em Plenário e da análise 
de projetos pelas comissões, a 
semana da ALMG, encurtada 
pelo feriado da Proclamação 
da República, tem na agenda 
uma audiência pública, uma 
visita e uma reunião de argui-
ção de indicados para o Con-
selho Estadual de Educação.

A visita está marcada para 
hoje (12), às 9 horas. Os depu-
tados da Comissão de Saúde 
vão a Montes Claros, para ve-
rificar in loco a infraestrutura 
e as condições de atendimen-
to do Hospital Universitário 
Clemente de Faria. Vinculada 
à Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), 
a unidade possui cerca de 2,4 
mil funcionários e realiza 540 
mil procedimentos por ano.

O requerimento de visita 
é de autoria do presidente da 
comissão, deputado Carlos 
Pimenta (PDT). Em reuniões 
da Comissão de Saúde, o par-
lamentar afirmou que o hos-
pital está sucateado, devido à 
falta de recursos. A situação 
da unidade também foi tema 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – espetáculo Receitas para não morrer de amor
 0h30 Palestra – Redes sociais e eleições, com Rodrigo Magalhães 
 3h30 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 

com Thales Chagas Machado 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Juventude, informação e política
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Bullying
 9h Assembleia ao Vivo
 9h30 Panorama – Novembro Azul
 10h Memória e Poder – jurista Antônio Romanelli
 11h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 12h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 13h Geração – Enem: últimas dicas
 13h30 Compactos de Comissões

 14h Via Justiça – Bullying
14h30 Assembleia ao vivo – Comissões
15h30 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
16h30 Assembleia ao vivo – Comissões
17h30 Zás – espetáculo Receitas para não morrer de amor
 18h Sala de Imprensa – Juventude, informação e política
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani 
 21h30 Segunda Musical – pianista John Miranda e trio Ludmila 

Oliveira, Albert Andrew e Julia Tempesta
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (12/11)

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

ingênua (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Montes Claros) – visita ao Hospital Universitário 
Clemente Faria, para verificar a infraestrutura e as condições de atendi-
mento da unidade. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.000/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui as car-
reiras do Grupo de Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 5.275/18 (1º turno), do procurador-geral 
de Justiça, que institui assistência à saúde para os servidores do Ministério 
Público de Minas Gerais

16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – mes-

ma pauta da reunião das 14h30 
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Grupo de Saxofones da UFMG; 2ª 
parte: Coral Ars Nova

Terça-feira (13/11)
Das 8 às 18 horas

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

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-

ça de convidados, as mudanças no quadro de pessoal das delegacias de 
plantão da Polícia Civil. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 

(Plenarinho IV)
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 (14/11)
Das 8 às 18 horas

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

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 (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
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)

Novembro Azul
Câncer de próstata. 

Faça da prevenção a sua bandeira. 

Se você tem casos dessa doença na família*, procure 
aconselhamento médico. Sua saúde não é piada.
*Pai ou irmão com diagnóstico antes dos 60 anos.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens.


