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Deputados começam a definir presidentes 
das comissões permanentes da Assembleia

José Aparecido de Oliveira será homenageado
o Ministério da Cultura.
Embaixador – José Aparecido 
era amigo íntimo do ex-pre-
sidente Itamar Franco, que o 
indicou como embaixador do 
Brasil em Portugal. Na função, 
ajudou a fundar a Comunidade 
dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) e trabalhou pela uni-
ficação ortográfica do idioma.

O político ocupou, tam-
bém, o cargo de assessor 
especial para assuntos muni-
cipais, durante o mandato de 
governador de Itamar Franco 
em Minas Gerais. Fora da po-
lítica, ele se destacou como 
grande defensor e incentiva-
dor da cultura.

criou a Secretaria de Esta-
do da Cultura. Três anos de-
pois, foi o primeiro ministro 
da Cultura do Brasil, com o 
desmembramento da pasta 
antes vinculada à educação 
pelo presidente José Sarney.

Ficou no cargo por ape-
nas dois meses, até maio de 
1985, por ser nomeado como 
governador do Distrito Fede-
ral. Ao lado dos arquitetos 
Oscar Niemeyer e Lúcio Cos-
ta, responsáveis pelo projeto 
de Brasília, conquistou para a 
capital federal o título de Pa-
trimônio Cultural da Humani-
dade. De setembro de 1988 a 
março de 1990 retornou para 

Foi jornalista de diversos 
veículos da Capital e exerceu 
vários cargos políticos, a co-
meçar com o de coordena-
dor de campanha e, depois, 
de secretário do presidente 
Jânio Quadros. “Foi um notá-
vel homem público, com uma 
história e uma biografia que 
honrou e dignificou Minas 
Gerais e o Brasil, em todas 
as mais importantes missões 
que exerceu”, afirma Betinho 
Pinto Coelho.

Em 1982, ao recuperar 
os direitos políticos, foi no-
vamente eleito deputado 
federal. A pedido do então 
governador Tancredo Neves, 

Os 90 anos de nascimento do 
político mineiro José Aparecido 
de Oliveira serão lembrados 
pela Assembleia, em Reunião 
Especial de Plenário, na próxi-
ma quinta-feira (21), às 20 ho-
ras. A homenagem foi solicitada 
pelos deputados Betinho Pinto 
Coelho (SD) e Raul Belém (PSC).

Nascido em 17 de feverei-
ro de 1929, em Conceição do 
Mato Dentro (Região Central), 
José Aparecido teve uma im-
portante participação nos ce-
nários político e social do País e 
na luta pela redemocratização 
do Brasil durante o regime mili-
tar, que cassou seu mandato de 
deputado federal.

blica analisa matérias relacio-
nadas à estrutura do Estado 
e aos servidores públicos; e 
a FFO trata dos projetos com 
impacto financeiro e das ma-
térias orçamentárias.

consideradas estratégicas. En-
tre outras coisas, a CCJ é a 
porta de entrada das pro-
posições na ALMG e avalia a 
legalidade dos projetos; a Co-
missão de Administração Pú-

de Constituição e Justiça (CCJ), 
de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (FFO), formadas por 
sete efetivos e sete suplentes.

Essas três comissões são 

Tem início hoje, com a reunião 
da Comissão de Segurança Pú-
blica agendada para as 11 ho-
ras, o processo de escolha dos 
presidentes e vice-presidentes 
das 22 comissões permanen-
tes da Assembleia, assim como 
a definição do dia e do horário 
das suas reuniões ordinárias. 
O procedimento é necessário 
para que elas possam efetiva-
mente começar a trabalhar.

Às 11h15, é a vez da Co-
missão de Administração Pú-
blica escolher seus líderes. 
Amanhã (19), se reúnem, 
com o mesmo propósito, as 
Comissões de Constituição e 
Justiça, de Redação, de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, de Minas e Energia 
e do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social.

Na quarta-feira (20), quem 
decide presidente e vice-presi-
dente é a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher.

Cada comissão perma-
nente tem cinco membros efe-
tivos e outros cinco suplentes, 
com exceção das Comissões 

Guilherme Dardanhan

Comissão de Segurança Pública elege hoje seu presidente e seu vice-presidente
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Segunda-feira (18)

11 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – eleger o presidente 
e o vice-presidente

11h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – eleger o presi-
dente e o vice-presidente

Terça-feira (19)

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – eleger o presi-
dente e o vice-presidente 

10h45
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – eleger o presidente e o 
vice-presidente

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

eleger o presidente e o vice-presidente
15h30

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – eleger o presidente e 
o vice-presidente
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – eleger o presidente e o vice-presidente

Quarta-feira (20)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho IV) – eleger o 
presidente e o vice-presidente

Quinta-feira (21)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – comemorar os 90 anos de nascimento 
de José Aparecido de Oliveira. Requerimento: deputados Betinho Pinto 
Coelho (SD) e Raul Belém (PSC)

 0h Zás – Sol Bueno: Poeira dançante
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 12/2/2019 
 2h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 13/2/2019 
 4h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 14/2/2019 
 6h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – População em situação de rua
 9h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de 

Mello 
 11h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(29/11/2018) – Apresentação à Fapemig de projeto de 
construção de unidades ferroviárias motorizadas

 13h Geração – Samba da nova geração
 13h30 Compactos de Comissões
	 14h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(18/9/2018) – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
 17h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 18h Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com 

Eneida Desiree Salgado
 21h Via Justiça – População em situação de rua
 21h30 Geração – Samba da nova geração
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Panorama – Violência contra a mulher
 23h30 Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano 

Lopes

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA

TV ASSEMBLEIA

impacto social e econômico 
causado em Brumadinho.

dos, na Assembleia. A pro-
dução também registra o 

mostra quatro equipes da 
TV Assembleia testemu-
nhando diferentes ângulos 
da tragédia.

Os repórteres acompa-
nharam o trabalho das equi-
pes de resgate do Corpo de 
Bombeiros e de bombeiros 
voluntários e as emoções 
de famílias de vítimas em 
busca de informações.

O programa ainda mos-
tra a mobilização popular 
depois do rompimento, 
com manifestações na Pra-
ça da Liberdade e durante 
a posse dos novos deputa-

“Vale de lama: a vez de Bru-
madinho.” Esse é o título do 
novo programa Narrativas. 
A atração, que estreou no 
último dia 8 e está disponí-
vel no Portal da Assembleia, 
é uma produção especial 
da TV Assembleia sobre o 
rompimento da Barragem 
da Vale em Brumadinho, na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

O Narrativas é uma 
produção coletiva e envol-
ve repórteres, produtores, 
repórteres cinematográfi-
cos e editores. O programa 

Programa aborda tragédia de Brumadinho

Equipes da TV Assembleia testemunharam diferentes ângulos da tragédia
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