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Lideranças definem composição das
comissões permanentes da Assembleia

As 22 comissões permanen-
tes da Assembleia já estão 
formadas. Os membros efeti-
vos e suplentes indicados pe-
los líderes dos blocos parla-
mentares foram anunciados 
durante a Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem.

A partir da próxima sema-
na, as comissões já podem se 
reunir para eleger presidente e 
vice. Cada uma delas tem cinco 
membros efetivos e cinco su-
plentes, com exceção das co-
missões de Administração Pú-
blica, de Constituição e Justiça 
e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que têm sete 
efetivos e sete suplentes (leia, 
nas páginas 2 e 3, quem são os 
integrantes de cada comissão).
PEC – Durante a reunião, fo-
ram indicados também os 
membros da comissão espe-
cial que vai emitir parecer so-
bre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 9/19, que 
tem o presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus 
(PV), como primeiro signatário.

A proposição altera o art. 
54 da Constituição do Estado 
para determinar que os secre-
tários de Estado e os dirigen-
tes de órgãos e entidades da 
administração direta e indire-
ta comparecerão às comissões 
da ALMG para prestarem, pes-
soalmente, informações sobre 
a gestão das suas áreas.

O texto prevê reuniões 
quadrimestrais. Porém, asse-

gura ainda que, sempre que 
a ALMG ou alguma comissão 
julgar necessário, esses titu-
lares poderão ser convoca-
dos para prestar informações 
sobre assunto previamente 
determinado. Nas duas situa-
ções, os agentes públicos po-
derão ser responsabilizados 
caso deixem de comparecer 
sem justificativa.

A comissão especial terá 
como efetivos os deputados 
Gustavo Valadares (PSDB), 
Cássio Soares (PSD), Douglas 
Melo (MDB), Inácio Franco 
(PV) e André Quintão (PT). Já 

os suplentes serão os deputa-
dos Tito Torres (PSDB), Dele-
gado Heli Grilo (PSL), Glaycon 
Franco (PV), Ulysses Gomes 
(PT) e a deputada Rosângela 
Reis (Pode).
Lideranças – O deputado Iná-
cio Franco (PV) foi indicado 
para líder da Maioria, o bloco 
com maior número de mem-
bros, que é o Sou Minas Ge-
rais. No último dia 12, houve 
a indicação de Ulysses Gomes 
(PT) para líder da Minoria.

Ainda no bloco Sou Mi-
nas Gerais, o líder Gustavo 
Valadares (PSDB) indicou os 

deputados Fábio Avelar de 
Oliveira (Avante), Fernando 
Pacheco (PHS), Gil Pereira (PP), 
Raul Belém (PSC) e Tito Torres 
(PSDB) para vice-líderes.

O deputado Sávio Souza 
Cruz (MDB), líder do bloco 
Minas Tem História, indicou 
Charles Santos (PRB) para vi-
ce-líder. Já o deputado André 
Quintão (PT), líder do bloco 
Democracia e Luta, indicou 
para a vice-liderança as de-
putadas Andréia de Jesus 
(Psol) e Ana Paula Siqueira 
(Rede) e o deputado Elismar 
Prado (Pros).

Na Reunião Ordinária, ainda foram indicados vice-líderes de blocos parlamentares 

Sarah Torres

Pareceres orientam votações no Plenário
As comissões são o principal 
fórum de participação da so-
ciedade no Poder Legislativo. 
É em seu âmbito que o cida-
dão pode opinar, debater, 
acompanhar, sugerir e criti-
car políticas públicas e apre-
sentar demandas.

Esses grupos de deputa-
dos opinam sobre os proje-
tos em tramitação na ALMG, 
orientando, por meio de seus 
pareceres, as votações no Ple-
nário. As comissões têm tam-
bém outras atribuições, como 
realizar estudos, acompanhar 

e fiscalizar os atos do governo 
estadual, do Ministério Público 
e do Tribunal de Contas, além 
de empresas e entidades das 
quais o Estado faça parte.

Elas podem, ainda, promo-
ver visitas, audiências públicas 
e debates sobre temas de in-

teresse da sociedade, convocar 
autoridades e solicitar informa-
ções aos entes públicos a res-
peito dos assuntos analisados. 

As comissões são denomina-
das de acordo com o assunto de 
que tratam e refletem as áreas 
que compõem a sociedade.
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Conheça os integrantes das comissões
Comissão Efetivos Suplentes

Administração Pública Beatriz Cerqueira (PT)
João Magalhães (MDB)
Leonídio Bouças (MDB)

Osvaldo Lopes (PSD)
Raul Belém (PSC)

Roberto Andrade (PSB)
Sargento Rodrigues (PTB)

Andréia de Jesus (Psol)
Braulio Braz (PTB)

Doorgal Andrada (Patri)
Guilherme da Cunha (Novo)

João Leite (PSDB)
Neilando Pimenta (Pode)
Sávio Souza Cruz (MDB)

Agropecuária e Agroindústria Betinho Pinto Coelho (SD) 
Coronel Henrique (PSL)
Gustavo Santana (PR)

Inácio Franco (PV)
Tito Torres (PSDB)

Bosco (Avante)
Coronel Sandro (PSL)

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
Glaycon Franco (PV)

Leninha (PT)

Assuntos Municipais e 
Regionalização

Fernando Pacheco (PHS)
Ione Pinheiro (DEM)

Marquinho Lemos (PT)
Rosângela Reis (Pode)

Thiago Cota (MDB)

Ana Paula Siqueira (Rede)
Betinho Pinto Coelho (SD)

Celise Laviola (MDB)
Douglas Melo (MDB)

Zé Reis (PSD)

Constituição e Justiça Ana Paula Siqueira (Rede)
Bruno Engler (PSL)

Celise Laviola (MDB)
Charles Santos (PRB)

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
Guilherme da Cunha (Novo)

Zé Reis (PSD)

André Quintão (PT)
Carlos Pimenta (PDT)

Delegado Heli Grilo (PSL)
Duarte Bechir (PSD)

Laura Serrano (Novo)
Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

Sávio Souza Cruz (MDB)

Cultura Bosco (Avante)
Ione Pinheiro (DEM)

Marquinho Lemos (PT)
Mauro Tramonte (PRB)

Professor Wendel Mesquita (SD)

Betinho Pinto Coelho (SD)
Elismar Prado (Pros)

João Leite (PSDB)
Osvaldo Lopes (PSD)

Professor Cleiton (DC)

Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte

Bartô (Novo)
Cleitinho Azevedo (PPS)

Douglas Melo (MDB)
Doutor Wilson Batista (PSD)

Elismar Prado (Pros)

Celinho Sintrocel (PCdoB)
Inácio Franco (PV)

Roberto Andrade (PSB)
Tito Torres (PSDB)

Zé Guilherme (PRP)

Defesa dos Direitos da Mulher Andréia de Jesus (Psol)
Celise Laviola (MDB)
Delegada Sheila (PSL)

Leninha (PT)
Marília Campos (PT)

Ana Paula Siqueira (Rede)
Beatriz Cerqueira (PT)

Doutor Jean Freire (PT)
Ione Pinheiro (DEM)

Leonídio Bouças (MDB)

Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência

Doutor Paulo (Patri)
Duarte Bechir (PSD)

Leandro Genaro (PSD)
Professor Cleiton (DC)

Professor Wendel Mesquita (SD)

Doorgal Andrada (Patri)
Doutor Wilson Batista (PSD)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
Neilando Pimenta (Pode)

Rafael Martins (PSD) 

Desenvolvimento Econômico Glaycon Franco (PV)
Laura Serrano (Novo)
Professor Irineu (PSL)

Thiago Cota (MDB)
Virgílio Guimarães (PT)

Braulio Braz (PTB)
Carlos Pimenta (PDT)

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
Inácio Franco (PV)

Leninha (PT)

Direitos Humanos Andréia de Jesus (Psol)
Betão (PT)

Bruno Engler (PSL)
Coronel Sandro (PSL)

Leninha (PT)

Beatriz Cerqueira (PT)
Delegada Sheila (PSL)

Delegado Heli Grilo (PSL)
Marília Campos (PT)

Marquinho Lemos (PT)

Educação, Ciência e Tecnologia Bartô (Novo)
Beatriz Cerqueira (PT)

Betão (PT)
Coronel Sandro (PSL)
Professor Cleiton (DC)

Ana Paula Siqueira (Rede)
Coronel Henrique (PSL)

Leninha (PT)
Leonídio Bouças (MDB)

Professor Wendel Mesquita (SD)



15 de fevereiro de 2019 sexta-feira – Assembleia Informa • 3

Esporte, Lazer e Juventude Coronel Henrique (PSL)
Elismar Prado (Pros)

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
Mário Henrique Caixa (PV)

Zé Guilherme (PRP)

Bruno Engler (PSL)
Doorgal Andrada (Patri)

Gustavo Valadares (PSDB)
Mauro Tramonte (PRB)

Ulysses Gomes (PT)

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária

Braulio Braz (PTB)
Doorgal Andrada (Patri)
Fernando Pacheco (PHS)

Glaycon Franco (PV)
Hely Tarqüínio (PV)

Laura Serrano (Novo)
Virgílio Guimarães (PT)

Cássio Soares (PSD)
Ione Pinheiro (DEM)

João Magalhães (MDB)
Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

Sávio Souza Cruz (MDB)
Tito Torres (PSDB)

Ulysses Gomes (PT)

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Carlos Pimenta (PDT)
Gustavo Santana (PR)
Noraldino Júnior (PSC)
Osvaldo Lopes (PSD)

Raul Belém (PSC)

Betão (PT)
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)

Gustavo Mitre (PSC)
Mário Henrique Caixa (PV)

Rafael Martins (PSD)

Minas e Energia Guilherme da Cunha (Novo)
João Vítor Xavier (PSDB)
Leonídio Bouças (MDB)

Rafael Martins (PSD)
Ulysses Gomes (PT)

Coronel Sandro (PSL)
Laura Serrano (Novo)
Professor Cleiton (DC)

Tito Torres (PSDB)
Virgílio Guimarães (PT)

Participação Popular André Quintão (PT)
Cássio Soares (PSD)

Doutor Jean Freire (PT)
Gustavo Valadares (PSDB)
Sávio Souza Cruz (MDB)

Andréia de Jesus (Psol)
Leonídio Bouças (MDB)

Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
Marquinho Lemos (PT)

Sargento Rodrigues (PTB)

Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Drogas

Ana Paula Siqueira (Rede)
Cássio Soares (PSD)

Delegada Sheila (PSL)
Gustavo Mitre (PSC)

Leandro Genaro (PSD)

Coronel Henrique (PSL)
Coronel Sandro (PSL)

Delegado Heli Grilo (PSL)
Elismar Prado (Pros)

Noraldino Júnior (PSC)

Redação Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
Doorgal Andrada (Patri)

Duarte Bechir (PSD)
Sávio Souza Cruz (MDB)

Ulysses Gomes (PT)

André Quintão (PT)
Cássio Soares (PSD)

Charles Santos (PRB)
Doutor Wilson Batista (PSD)

Noraldino Júnior (PSC)

Saúde Carlos Pimenta (PDT)
Doutor Jean Freire (PT)

Doutor Paulo (Patri)
Doutor Wilson Batista (PSD)

Hely Tarqüínio (PV)

Coronel Henrique (PSL)
Glaycon Franco (PV)
Marília Campos (PT)

Professor Cleiton (DC)
Professor Irineu (PSL)

Segurança Pública Delegado Heli Grilo (PSL)
João Leite (PSDB)

João Magalhães (MDB)
Léo Portela (PR)

Sargento Rodrigues (PTB)

Bartô (Novo)
Bruno Engler (PSL)

Delegada Sheila (PSL)
Douglas Melo (MDB)
Gustavo Santana (PR)

Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social

André Quintão (PT)
Celinho Sintrocel (PCdoB)

Fábio Avelar de Oliveira (Avante)
Marília Campos (PT)

Mário Henrique Caixa (PV)

Ana Paula Siqueira (Rede)
Beatriz Cerqueira (PT)

Betão (PT)
Neilando Pimenta (Pode)
Roberto Andrade (PSB)

Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas

Celinho Sintrocel (PCdoB)
Cleitinho Azevedo (PPS)

Léo Portela (PR)
Neilando Pimenta (Pode)

Professor Irineu (PSL)

Charles Santos (PRB)
Fernando Pacheco (PHS)

Gustavo Santana (PR)
Rafael Martins (PSD)

Virgílio Guimarães (PT)

Conheça os integrantes das comissões
COMISSÕES
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Diálogo
Um diálogo saudável entre 
os membros do Legislativo 
foi o que propôs o deputado 
Guilherme da Cunha (Novo). 
Segundo ele, o povo mineiro 
deu um claro recado de reno-
vação nas urnas, e todos pre-
cisam ser parte dessa mudan-
ça. “Vamos dialogar sobre 
ideias, ficando no mérito das 
proposições e em como cada 

decisão vai impactar a popu-
lação”, frisou. O deputado 
ainda pediu empenho para 
que novos desastres, como 
o ocorrido em Brumadinho 
(RMBH), sejam evitados e 
para que a crise fiscal do Es-
tado seja superada. “Sem re-
cursos, não temos condições 
de investir em saúde e em 
educação. A consequência é 
a falta de remédios e a que-

da na qualidade do ensino. 
Crise fiscal é crise nos servi-
ços prestados também”, des-
tacou. Ele também informou 
que a reforma administrativa 
dará foco para o governo e 
reduzirá a burocracia, au-
mentando a eficiência e a agi-
lidade. Em aparte, o deputa-
do Arlen Santiago (PTB) pediu 
a regularização dos repasses 
devidos ao Ipsemg.

IPSM
A falta de repasses para o 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM) 
foi alvo de protesto do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB). Segundo ele, o gover-
no tem “boa intenção”, mas 
falta sensibilidade para lidar 
com certas questões. “Zema 
lidava com o setor privado, 
uma relação fria. Se preci-

sava reduzir custos, era só 
selecionar e demitir. Mas 
há cinco meses o IPSM não 
recebe, e os servidores es-
tão sem o 13º salário. Isso 
não pode continuar”, afir-
mou. O parlamentar disse 
que entregará para o Poder 
Executivo um conjunto de 
dez propostas para a admi-
nistração pública. “Se nós 
não fizermos sacrifício, va-

mos continuar amargando 
problemas financeiros. Au-
xílios ao Judiciário, ao Mi-
nistério Público, reposição 
inflacionária, nada disso 
pode continuar aqui neste 
cenário atual”, salientou. 
Em apartes, o deputado 
Coronel Sandro (PSL) e o 
deputado Alencar da Silvei-
ra Jr. (PDT) reforçaram a fala 
do colega.

Educação
A falta de diálogo entre ser-
vidores da educação e o go-
verno do Estado foi desta-
cada pela deputada Beatriz 
Cerqueira (PT). Segundo ela, 
apenas redes sociais não po-
dem servir como canal com 
o Executivo. “Temos 140 mil 
contratos temporários, 60 
mil nomeações de concurso 
público e não sabemos como 

será o prosseguimento des-
sas questões. Não temos res-
postas e não há um processo 
de negociação”, ressaltou. Ela 
também frisou a necessidade 
de se discutir a extinção de 
benefícios fiscais concedidos 
a grandes empresas. Em apar-
tes, a deputada Laura Serrano 
(Novo) disse que a melhor 
forma de resolver a crise é 
trazendo mais empresas para 

Minas e aumentando a arre-
cadação, o deputado Betão 
(PT) classificou a reforma da 
previdência proposta pelo 
presidente Bolsonaro como 
absurda e o deputado Pro-
fessor Cleiton (DC) protestou 
contra a falta de aulas em es-
cola de Varginha (Sul de Mi-
nas) devido a problemas cau-
sados pela ausência de uma 
tampa de caixa d’água.

Pluralidade
A deputada Leninha (PT) 
abordou o que chamou de 
“polarização extrema” na 
política. A parlamentar res-
saltou que o fato de o gover-
nador Romeu Zema ter ven-
cido as eleições não lhe dá 
um “cheque em branco” para 
fazer o que quiser. “Não es-
tamos aqui para representar 
muitas das causas propostas 

por ele e por setores que ele 
representa. Essa é a riqueza 
de estarmos aqui”, ponderou. 
Leninha fez coro aos pedidos 
de pagamento do 13º dos ser-
vidores, inclusive como uma 
forma de reconhecimento 
aos bombeiros que atuam em 
Brumadinho (RMBH). “Me-
lhor homenagem seria pagar 
tudo em dia a esses profissio-
nais”, afirmou. Ainda sobre 

a tragédia, a deputada pediu 
prioridade aos projetos de lei 
que envolvem a regulamen-
tação das mineradoras. Em 
aparte, o deputado Celinho 
Sintrocel (PCdoB) protestou 
contra a decisão da empresa 
Azul de suspender voos para o 
Vale do Aço, devido à situação 
de aeroporto assumido pelo 
governo do Estado que está 
em péssimas condições.

Crime organizado
A atuação da organização cri-
minosa Primeiro Comando 
da Capital (PCC) foi tema do 
pronunciamento do deputa-
do João Leite (PSDB). Ele res-
saltou que os criminosos do 
tráfico são financiados por 
usuários e dependentes quí-
micos, sendo que as Regiões 
Sul e Sudeste apresentam os 
maiores índices de consumo 

de drogas e de atuação de 
grupos criminosos. João Lei-
te também criticou a fiscali-
zação das fronteiras do País. 
“Na fronteira com a Bolívia, 
a fiscalização fecha depois 
das 20 horas; a partir daí, 
passa tudo, armas e drogas. 
Vinte e cinco por centro da 
malha rodoviária brasileira 
passa por Minas, o que en-
volve o transporte de ilíci-

tos. Catorze anos de gover-
no do PT e nossas fronteiras 
ficaram largadas”, salientou. 
Ele também pediu o retor-
no do cartão Aliança pela 
Vida por parte do governo 
do Estado e o retorno de 
parcerias com comunidades 
terapêuticas. “O tratamento 
dos dependentes químicos 
também foi abandonado 
pelo Estado”, afirmou.Fo
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 0h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 1h Compactos de Comissões
 1h30 Resenha da Semana 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(16/10/2018) – Debate sobre a falta de estrutura da escola especial
 3h30 Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação 

Popular (30/10/2018) – Debate sobre a revisão do PPAG
 4h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 7h Mundo Político 
 7h30 Panorama (reprise) – Cinema em Minas
 8h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 12/2/2019
 10h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 13/2/2019
 12h Via Justiça – População em situação de rua
 12h30 Geração – Samba da nova geração
 13h Resenha da Semana 
 13h30 Conexão Eleitoral
 14h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 14/2/2019
 16h Compactos de Comissões
 16h30 Panorama – Cinema em Minas
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Samba da nova geração
 19h30 Zás – Sol Bueno: Poeira dançante
 20h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 21h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 22h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano Lopes
 22h30 Pensando em Minas – Midiatização do Legislativo, com Rachel 

Barreto e Cristiane Brum 
•	programação	sujeita	a	alterações

 0h Plenário – Reprise da Reunião Ordinária do dia 12/2/2019
 2h Plenário – Reprise da Reunião Ordinária do dia 13/2/2019
 4h Plenário – Reprise da Reunião Ordinária do dia 14/2/2019
 6h Parlamento Brasil
 6h30 Compactos de Comissões
 7h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano 

Lopes
 7h30 Panorama – Violência contra a mulher 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Sol Bueno: Poeira dançante
 9h Plenário  – Reprise da Reunião Ordinária do dia 12/2/2019
 10h40 Plenário  – Reprise da Reunião Ordinária do dia 13/2/2019
 12h30 Geração – Samba da nova geração
 13h Minas é Muitas – Brumadinho (exibido em junho de 2014)
13h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano 

Lopes
15h30 Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
16h30 Panorama – Violência contra a mulher
 17h Mundo Político
 17h30 Conexão Eleitoral
 18h Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo
18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Brumadinho (exibido em junho de 2014)
19h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 20h Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani 
 22h Compactos de Comissões
 22h30 Via Justiça – População em situação de rua
 23h Conexão Eleitoral
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•	programação	sujeita	a	alterações

TV ASSEMBLEIA

Sábado Domingo

NARRATIVAS: VALE DE LAMA – A VEZ DE BRUMADINHO
A atração é uma produção especial da TV Assembleia sobre o rompimento da barragem da 
Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O Narrativas é 
uma produção coletiva envolvendo repórteres, produtores, repórteres cinematográficos e 
editores. O programa mostra quatro equipes da TV Assembleia testemunhando diferentes 
ângulos da tragédia. Os repórteres acompanharam o trabalho das equipes de resgate do 
Corpo de Bombeiros e de bombeiros voluntários e as emoções de famílias de vítimas em 
busca de informações. O programa ainda mostra a mobilização popular depois do rompi-
mento. Domingo, às 13h30 e às 19h30. 

PANORAMA
O programa debate o aumento de casos de feminicídio e de violência contra a mulher em 
Minas Gerais. Só no ano passado, mais de 92 mil denúncias foram recebidas pelo Disque 
180, que registra casos de violência contra a mulher. No Estado, foram 156 assassinatos 
de mulheres em 2018. Neste início de ano, novos crimes classificados como feminicídio 
ocuparam as manchetes dos jornais. A delegada Danúbia Quadros, da Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, e a psicóloga Rebeca Rohlfs, sócia-fundadora do Instituto Albam, que trabalha 
com questões ligadas ao gênero e à violência, discutem o que pode estar por trás dessa 
realidade. Domingo, às 7h30 e às 16h30.

SALA DE IMPRENSA
No estúdio, especialistas analisam como, na era digital, a distinção entre informações 
falsas e verdadeiras torna-se, muitas vezes, confusa. A imprensa tradicional, os veículos 
alternativos e os cidadãos compartilham o ambiente midiático com notícias sem fonte, 
perfis falsos e robôs que simulam ações humanas e interações. Como o jornalismo tem 
se comportado nesse contexto? Ele vive hoje uma crise de credibilidade? Participam do 
programa Luiz Gonzaga Mineiro, ex-diretor de Jornalismo do SBT, e Mozahir Salomão, 
coordenador do curso de pós-graduação em Comunicação da PUC Minas. Sábado, às 
17h30; domingo, às 18 horas.
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 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Violência contra a mulher
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(23/8/2018) – Debate sobre a situação das ferrovias na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte

 5h30 Conexão Eleitoral
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Violência contra a mulher
 9h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 

12/2/2019
 11h Minas é Muitas – Brumadinho (exibido em junho de 2014)
1 1h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 12h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 

13/2/2019
 16h Plenário – Reapresentação da Reunião Ordinária de 

14/2/2019
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano Lopes
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Panorama – Violência contra a mulher
 21h30 Sala de Imprensa – Cobertura da tragédia de Brumadinho
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – População em situação de rua
23h30 Zás – Sol Bueno: Poeira dançante

•	programação	sujeita	a	alterações
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CULTURA

TV ASSEMBLEIA

Programação da Rádio Assembleia 
valoriza os músicos mineiros

A Rádio Assembleia incluiu na 
sua programação um espaço 
voltado aos músicos minei-
ros novatos e veteranos que 
desenvolvem um trabalho 
autoral. O novo programa, 
chamado Músicos Mineiros, 
tem duração de meia hora e 
é transmitido todas as sextas-
-feiras, às 9, 16 e 21 horas.

A programação da Rádio 
Assembleia é musical e infor-
mativa. São divulgadas notícias, 
boletins e reportagens sobre as 
atividades do Parlamento mi-
neiro tanto no sistema de som 
da Casa quanto na página da 
Rádio no Portal da Assembleia.

No programa Músicos Mi-
neiros, além de músicas dos 
convidados, o ouvinte pode 
acompanhar um bate-papo 
com um artista. O objetivo é 
divulgar o trabalho de músicos 
ainda pouco conhecidos do 
público e também resgatar a 
trajetória de nomes de Minas 
que fizeram ou fazem sucesso 
no mercado fonográfico.
Convidado – O convidado da 
primeira edição, que estreou 

na semana passada, foi Márcio 
Greyck, cantor e compositor 
de músicas românticas que fez 
sucesso nas décadas de 1960 e 
1970. Suas músicas foram re-
gravadas por artistas de reno-
me, como Roberto Carlos.

A iniciativa surgiu de uma 
pesquisa de satisfação sobre a 
programação da Rádio Assem-
bleia, realizada em março de 
2018. O levantamento demons-
trou o interesse do público por 
mais atrações culturais.

Reprises do programa são 
transmitidas ao longo da pro-
gramação. As edições já grava-
das também podem ser con-
sultadas na página da Rádio no 
Portal (www.almg.gov.br/acom-
panhe/radio_assembleia).

Iniciativa visa a incrementar atrações culturais e artísticas da programação da Rádio Assembleia 

Iraê Torido


