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Deputados tomam posse no Plenário
Deputados: 1991-1995, 1995-
1999, 1999-2003 e 2003- 
-2007. Começou sua carrei-
ra política em 1970, quando 
se elegeu vereador em sua 
cidade natal. Foi reeleito em 
1972 e ocupou a presidência 
do Legislativo municipal. Em 
1982, venceu a disputa pela 
prefeitura de Ituiutaba, que 
governou até 1988. Entre 
2007 e 2010, Romel Anízio 
foi subsecretário de Assuntos 
Municipais da Secretaria de 
Estado de Governo, na gestão 
de Aécio Neves.

professora, diretora e orienta-
dora educacional da rede es-
tadual de ensino e presidente 
da Associação de Promoção e 
Ação Social da Prefeitura de 
Montes Claros, em 1997.

O deputado Romel Aní-
zio (PP) nasceu em Ituiutaba 
(Triângulo) e é produtor rural. 
Ele ingressou na Assembleia 
em maio de 1978, ocupando 
vaga como suplente da antiga 
Arena, por sete dias. Retornou 
à ALMG na atual legislatura. 
Exerceu quatro mandatos 
consecutivos na Câmara dos 

após o recesso de julho. Com 
as mudanças, o PSDB passará a 
ter 13 parlamentares na Casa, 
em vez de 12, e o DEM, dois, 
em vez de três. Doutor Viana 
assume no novo cargo no TCE 
também hoje, às 17h30. 
Atuações – Nascida em Belo 
Horizonte, Ana Maria Resen-
de é orientadora educacional. 
Já exerceu o mandato como 
deputada estadual na 15ª e 
16ª Legislaturas (2003 a 2007 
e 2007 a 2011) e na atual le-
gislatura (17ª – 2011-2015) já 
ocupou a vaga de suplente. Foi 

A ex-deputada Ana Ma-
ria Resende (PSDB) retorna 
à Assembleia para assumir, 
como suplente, a vaga aber-
ta com a saída do deputado 
Doutor Viana (DEM), eleito 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCE). Com isso, o de-
putado Romel Anízio (PP), 
atual suplente na ALMG, tor-
na-se efetivo.

A posse de Ana Maria 
Resende vai ocorrer hoje, às 
14 horas, durante a primeira 
Reunião Ordinária do Plenário 

O retorno das ativida-
des das comissões e do Ple-
nário da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais, hoje, 
terá como destaque uma au-
diência pública da Comissão 
de Direitos Humanos, que 
discutirá com convidados o 
tema “violência no parto”. As 
demais comissões, assim co-
mo o Plenário, também reto-
mam sua agenda ordinária de 
reuniões. O deputado Romel 
Anízio (PP) toma posse como 
efetivo; e a deputada Ana 
Maria Resende (PSDB) retor-
na como suplente. 

O debate da Comis-
são de Direitos Humanos foi 
motivado por um grupo de 
mulheres que procuraram 
a comissão para denunciar 
agressões e humilhações 
que teriam sofrido durante 
o atendimento obstetrício. 
Entre as atitudes de desres-
peito estariam exames do-
loridos, falta de explicações 
quanto aos medicamentos 
ministrados e até procedi-
mentos desnecessários. A 
reunião, solicitada pelo de-
putado Durval Ângelo (PT), 
será no auditório da ALMG, 
a partir das 9 horas.

Saúde – Outro destaque na 
retomada dos trabalhos da 
ALMG será a ação intitulada 
Dia D da Saúde, marcada para 
o dia 10 de agosto, em todos 
os municípios mineiros. A ini-
ciativa, promovida pela Asso-
ciação Mineira de Municípios 
(AMM), e que integra a cam-
panha Assine + Saúde e tem o 
objetivo de coletar pelo me-
nos mil assinaturas em cada 
um dos 853 municípios minei-
ros. Esse abaixo-assinado vai 
integrar um projeto de lei de 

iniciativa popular, a ser apre-
sentado à Câmara dos Deputa-
dos, determinando a aplicação 
mínima de 10% do Orçamento 
da União na saúde pública.

A ALMG e outros par-
ceiros lançaram, em abril 
deste ano, a campanha Assi-
ne + Saúde, que tem a meta 
de contribuir para a coleta 
de 1,5 milhão de assinaturas 
(1% do eleitorado nacional) 
em todo o País. Até agora, 
a ALMG reuniu mais de 230 
mil assinaturas em Minas. 

Além da ação do dia 10, 
haverá em agosto duas au-
diências públicas da Carava-
na da Saúde: a primeira em 
Conselheiro Lafaiete (Região 
Central), no dia 23, e a outra 
em Araxá (Alto Paranaíba), 
no dia 30. E, no dia 27, a As-
sembleia promove o Encon-
tro Nacional dos Presidentes 
das Comissões de Saúde das 
Assembleias Legislativas, no 
Salão Nobre, quando serão 
debatidas estratégias de mo-
bilização nacional.

Trabalhos legislativos recomeçam hoje 
com audiência sobre violência no parto 

A Caravana da Saúde volta a percorrer o interior para coletar assinaturas por mais recursos federais

Guilherme Dardanhan
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ORDEM DO DIA

ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, o tema “Violência no Parto”.
9h30

• Comissão de Saúde ( Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)

10h45
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência  (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

14h30
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho IV)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Reunião Ordinária (14 horas)
Interrupção dos trabalhos ordinários para posse do deputado Romel 
Anízio e da deputada Ana Maria Resende

PLC 19/11
Do deputado Gustavo Valadares, altera a Lei Complementar 89, de 2006, 
que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Votação

Veto Total à Proposição de Lei 21.146
Torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do in-
gresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida com arma.
Discussão, em turno único 

PL 302/11
Da Deputada Liza Prado, possibilita aos membros de igrejas adven-
tistas, matriculados na rede pública estadual de ensino, dispensa de 
exames de avaliação curricular em dias que especifica e dá outras pro-
vidências. Discussão, em 2º turno

PL 2.916/12
Do governador, altera dispositivos da Lei nº 17.701, de 2008. Discus-
são, em 2º turno

PL 2.917/12
Do governador, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ca-
taguases o imóvel que especifica. Discussão, em 2º turno

PL 2.918/12
Do governador, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ca-
taguases o imóvel que especifica. Discussão, em 2º turno

PL 2.919/12
Do governador, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ca-
taguases o imóvel que especifica. Discussão, em 2º turno

PL 2.958/12
Do governador, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de 
Couto de Magalhães de Minas o imóvel que especifica. Discussão, 
em 2º turno

PL 2.959/12
Do governador, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ca-
taguases o imóvel que especifica. Discussão, em 2º turno

 0h Palestra (continuação) – Gestão de processos, de competências e 
de desempenho na Administração Pública, com Cláudio Medeiros 

 1h Panorama – Perfil do profissional de Enfermagem
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Fórum Democrático – Painel “Educação”
 5h30 Segunda Musical – Pianista Valéria Zanini
 6h Brasil Eleitor
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
 7h30 Repórter Assembleia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Novas regras para motofrete
 9h Assembleia ao Vivo – Comissões  
 12h Memória e Poder – Músico Rufo Herrera  
 13h Mundo Político

13h30 Geração – Wilson Sideral e MC Simpson Souza
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
 19h Panorama – Novas regras para motofrete
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado
 20h Palestra – Gestão, processos, competências e desempenho orga-

nizacional, com Wamberto Dias da Silva e Eleuni Andrade 
 21h Assembleia Debate (inédito) – Telefonia celular no Brasil
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)


