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Projeto dispõe sobre comércio de joias usadas
aqueles que descumprirem 
as medidas propostas alcan
cem todas as atividades co
merciais previstas no projeto. 
Doações – Também foram 
aprovadas 16 proposições 
que versam sobre autoriza
ções ao Poder Executivo pa
ra doação e desafetação de 
imóveis, terrenos e trechos 
de rodovias a municípios do 
Estado. 

Outra das alterações pre
sentes no substitutivo é a 
determinação de que os esta
belecimentos devem guardar 
informações sobre os produ
tos em estoque e os dados 
das pessoas físicas ou jurídi
cas que os forneceram.

A emenda nº 1, por sua 
vez, modificou alguns dis
positivos, de modo que as 
sanções a que estão sujeitos 

do substitutivo nº 1, da CCJ, 
com a emenda nº 1, da Co
missão de Segurança Pública. 

O texto original previa 
que o registro previsto fosse 
realizado na Secretaria de 
Estado de Defesa Social, mas 
o substitutivo nº 1 estabele
ceu, em seu texto, que cabe
rá ao Poder Executivo definir 
o órgão responsável pela 
 fiscalização. 

Ainda durante a Reunião Ex
traordinária, os deputados 
votaram favoravelmente ao  
PL 1.566/15, que dispõe so
bre o registro de pessoas fí
sicas e jurídicas que  atuam  
no comércio, na intermedia
ção, na fundição e na purifi
cação de ouro, metais nobres 
e joias usadas. De autoria do 
deputado João Leite (PSDB), a 
matéria foi aprovada na forma 

Monitoramento de exames de mamografia 
é aprovado em 1º turno no Plenário

Guilherme Bergamini 

A votação dos projetos ocorreu durante a Reunião Extraordinária de Plenário de ontem

Urgência – Na Reunião Or
dinária, realizada à tarde, foi 
recebida mensagem do go
vernador Fernando Pimentel, 
por meio da qual ele solicita 
que o PL 3.509/16 tramite em 
regime de urgência. O proje
to, que extingue o Departa
mento de Obras Públicas do 
Estado (Deop), integra o con
junto de medidas propostas 
para a reestruturação admi
nistrativa do  Executivo.

2.827.691 e será utilizado para 
o custeio de despesas corren
tes e investimentos. 

Outra proposição aprova
da foi o PL 2.917/15, que insti
tui o Dia do Marco da Renova
ção da Primeira República Bra
sileira. A matéria, de autoria do 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), define a comemoração 
anual para o dia 3 de outubro, 
em alusão à Revolução Consti
tucionalista de 1932. 

atuação do Estado, uma vez 
que seria de iniciativa privati
va do Executivo a elaboração 
e execução de um programa 
administrativo.
Defensoria – Também foi apro
vado, em turno único, o PL 
3.402/16, do governador, que 
autoriza a abertura de crédito 
suplementar ao orçamento 
fiscal do Estado em favor da 
Defensoria Pública. O refe
rido crédito será de até R$ 

Os deputados aprovaram na 
manhã de ontem, em Reu
nião Extraordinária de Ple
nário, 20 proposições sobre 
diversos temas. Entre elas, 
o Projeto de Lei (PL) 528/15, 
do deputado Doutor Wilson 
Batista (PSD), que estabelece 
diretrizes a serem observadas 
pelo poder público para o mo
nitoramento da qualidade dos 
exames de mamografia reali
zados no Estado. A proposição 
passou com a emenda nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), e segue agora 
para análise de 2º turno da 
Comissão de Saúde. 

O projeto tem por finali
dade assegurar a qualidade 
dos exames de mamografia 
realizados pelos hospitais e 
pelas clínicas de radiodiag
nóstico, possibilitando a de
tecção precoce do câncer de 
mama.   Algumas das diretri
zes estabelecidas na matéria 
são o fomento à capacitação 
dos profissionais de saúde 
para execução e avaliação 
dos exames e o incentivo à 
qualificação dos médicos pa
ra a avaliação das imagens 
clínicas das mamas e a elabo
ração dos laudos técnicos. 

A emenda nº 1 altera a 
redação do projeto para que 
não haja dúvidas de que se 
tratam de diretrizes para a 
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Proposição que altera diretrizes de 
saneamento básico recebe substitutivo

Política para mulheres volta ao Plenário

COMISSÕES

O projeto estabelece diretrizes de atendimento à mulher vítima de violência

Ricardo Barbosa

Também foi analisado projeto sobre uso de pneus reformados

Guilherme Bergamini 

ção da matéria na forma do 
vencido (texto com altera
ções aprovadas em 1º turno 
no Plenário). Assim, a maté
ria passou a apenas solicitar 
aos pais informações gerais 
sobre a saúde de seus filhos 
sem, contudo, discriminar 
quais são elas. 

parecer favorável de 2º tur
no. A matéria, originalmente, 
tornava obrigatória a infor
mação do grupo sanguíneo e 
do fator RH nas fichas escola
res dos alunos do Estado. 

O relator da proposição, 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB), opinou pela aprova

ra (PT), estabelece os objeti
vos gerais e as diretrizes que 
nortearão as ações a serem 
executadas pelo governo.

O parecer da relatora, 
deputada Marília Campos 
(PT), registra que o substi
tutivo nº 2, que torna pre
judicada a emenda nº 1 ao 
incorporar seu conteúdo, 
aprimora o texto de acordo 
com a técnica legislativa. A 
emenda incorporada acres
centa o objetivo de aper
feiçoar os serviços especia
lizados de atendimento à 
mulher vítima de violência, 
no âmbito da saúde, da rede 
socioassistencial e do siste
ma de Justiça, por meio da 
articulação e da humaniza
ção desses serviços e da ga
rantia de seu funcionamen
to em tempo integral.
Saúde – Na Comissão de Saú
de, o PL 1.581/15, do deputa
do João Leite (PSDB), recebeu 

Ao analisar as duas emen
das apresentadas em Ple
nário ao Projeto de Lei 
(PL) 2.223/15, que cria a 
política de atendimento à 
mulher vítima de violência, 
a Comissão de  Direitos Hu
manos opinou ontem pela 
aprovação do projeto na 
forma do substitutivo nº 2, 
que apresentou. Dessa for
ma, foi acrescentada à refe
rida política a necessidade 
do sistema de atendimento 
às demandas das mulheres 
vítimas de violência funcio
nar de forma ininterrupta, 
durante 24 horas por dia e 
nos finais de semana. Com 
o parecer sobre as emen
das, apresentadas pelo de
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), a matéria já pode 
retornar ao Plenário para 
votação em 1º turno.

O PL 2.223/15, de autoria 
do deputado Cristiano Silvei

los pertencentes ao Executivo 
estadual, ou que a ele preste 
serviços, a utilizar pneus re
formados. O relator, deputa
do Inácio Franco (PV), opinou 
pela aprovação da matéria 
na forma do substitutivo nº 
2, que apresentou, e pela re
jeição do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

Os dois substitutivos 
acrescentam o conteúdo do 
projeto à Lei 13.162, de 1999, 
que dispõe sobre a composi
ção da frota oficial de veícu
los do Estado, porém sem a 
obrigatoriedade prevista no 
texto original. 

O texto da CCJ estabele
ce que os pneus reformados 
serão priorizados na frota ofi
cial e nos contratos celebra
dos pelo Estado. Já o substi
tutivo nº 2 apenas prevê que 
os pneus reformados pode
rão ser utilizados para uso da 
frota e requisitados nos con
tratos do governo.

Soares registrou que, como 
o serviço de tratamento de 
esgoto em um município 
envolve aspectos técnicos, 
ambientais e financeiros, não 
seria adequado, de forma ge
neralizada, estabelecer que 
todos eles devem contar com 
a implantação de uma es
tação de tratamento. “Nem 
sempre essa é a alternativa 
mais adequada, em termos 
técnicos”, argumentou.

Assim, o substitutivo nº 1  
aperfeiçoa a técnica legisla
tiva da proposição e acres
centa novo inciso, o qual 
prevê que os efluentes de 
qualquer fonte poluidora 
deverão receber o devido 
tratamento, obedecendo as 
exigências já estabelecidas 
na legislação.
Pneus reformados – A comis
são aprovou, ainda, parecer 
de 1º turno favorável ao PL 
1.473/15, do deputado Bo
nifácio Mourão (PSDB), que 
obriga 60% da frota de veícu

da Política Estadual de Sa
neamento Básico, incluindo 
como uma de suas diretrizes 
a implantação de estação de 
tratamento de esgoto em to
dos os municípios do Estado. 
O relator, deputado Cássio 
Soares (PSD), apresentou o 
substitutivo nº 1.

Em seu parecer, Cássio 

A Comissão de Meio Am
biente e Desenvolvimento 
Sustentável aprovou, em 
reunião realizada ontem, pa
recer de 1º turno favorável 
ao Projeto de Lei (PL) 938/15, 
de autoria do deputado Sar
gento Rodrigues (PDT). O 
projeto original altera a Lei 
11.720, de 1994, que trata 
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Comissão de Cultura elege vice-presidente
tionou a divisão das vagas de 
presidente e vicepresidente 
conforme a proporcionalidade 
entre deputados de oposição e 
da base de governo. Segundo o 
parlamentar, pode ser necessá
rio rever esse procedimento em 
todas as comissões da ALMG.

como diretor técnico da Fun
dação Rural Mineira (Rural
minas) e assessor da Superin
tendência da Associação Mi
neira de Municípios (AMM).

O deputado Wander Bor
ges (PSB), membro efetivo da 
Comissão de Cultura, ques

O presidente da comissão é o 
deputado Bosco  (PTdoB).

Após a votação, Thiago 
Cota agradeceu os votos dos 
colegas. Deputado estadual 
em primeiro mandato, ele é 
natural de Mariana (Região 
Central do Estado) e já atuou 

A Comissão de Cultura elegeu 
ontem, por unanimidade, o 
seu vicepresidente, o depu
tado Thiago Cota (PMDB). O 
parlamentar assume o cargo 
que era da exdeputada Cristi
na Corrêa (PT). Ela deixou a As
sembleia no início deste mês. 

Especialista defende que agressores 
sexuais de menores sejam tratados

Ricardo Barbosa

A reunião foi realizada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

Direitos Humanos de Minas 
Gerais, Célia Carvalho Nahas, 
ressaltou que o Executivo 
promove a formação conti
nuada dos profissionais en
volvidos com a questão.
Orçamento – A deputada Ma
rília Campos (PT) destacou a 
importância de o Parlamento 
discutir temas com essa rele
vância e elaborar leis que aju
dem a enfrentar o problema. 
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) ressaltou que é preci
so criar políticas para tratar 
os agressores, assim como 
aperfeiçoar o atendimento às 
vítimas. Nesse sentido, Marí
lia lembrou que é na ALMG 
que se debate o orçamento 
do Estado, que garantiria os 
recursos necessários para a 
execução das políticas públi
cas do setor.

considerado pedofilia, mes
mo que o marido fosse mais 
velho, já que se trata de um 
contexto cultural.
Atendimento – Marcel Belar
mino de Souza, da Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvi
mento Social, lembrou que 
o governo de Minas está im
plantando serviços de acolhi
mento em diversas regiões. 
Até 2017, serão instaladas 
17 unidades de Centros de 
Referência Especializados de 
Assistência Social (Creas) 
em todo o Estado. Também 
serão ofertados serviços de 
acolhimento para a retirada 
provisória de crianças e ado
lescentes de famílias que ofe
reçam riscos a eles.

Já coordenadora de Po
líticas Prócrianças e Ado
lescentes da Secretaria de 

pelos impulsos sexuais do ho
mem que a violentou.

Casos como esses, expli
cou o psicólogo, indicam que 
muitos abusadores foram ví
timas desse mesmo tipo de 
violência ou de outras distor
ções sexuais. Com base nesse 
raciocínio, ele defendeu não 
só a punição, mas também 
o tratamento dos agresso
res. “É preciso acabar com a 
ideia de que o pedófilo é um 
monstro”, afirmou. 

A influência da cultura nas 
manifestações da sexua lidade 
também foram destacadas 
por Ceccarelli. Ele exemplifi
cou com informações de al
gumas tribos indígenas para 
as quais a menstruação é um 
sinal de que a menina está 
pronta para se casar. Na opi
nião dele, isso não poderia ser 

A sexualidade é uma ques
tão cultural e a forma como a 
criança é apresentada a esse 
universo vai sempre influen
ciar sua vivência sexual na 
fase adulta. Essas afirmações 
foram feitas pelo psicólogo 
e psicanalista Paulo Roberto 
Ceccarelli, durante audiência 
conjunta das Comissões de 
Direitos Humanos e de Par
ticipação Popular. A reunião, 
que tratou da violência sexual 
contra crianças e adolescen
tes, foi realizada ontem, no 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Doutor em Psicopato
logia Fundamental e Psica
nálise pela Universidade de 
Paris, Ceccarelli citou alguns 
casos que acompanhou na 
carreira para explicar deter
minados pontos. Ele con
tou, por exemplo, que uma 
mãe espancou seu filho de 
3 anos depois que ele tocou 
seus próprios órgãos se xuais. 
Segundo Ceccarelli, essa re
pressão será determinante 
para a forma como a criança 
vai, futuramente, vivenciar 
sua sexualidade.

Além da repressão, o in
centivo e a culpa também se
riam reflexos da moral fami
liar, de acordo com o especia
lista. Ceccarelli citou o caso 
de outra mãe que procurou 
um centro de atendimento 
sob a alegação de que seu fi
lho, de 2 anos, era “tarado”. 
Durante o atendimento, a 
equipe descobriu que a crian
ça foi fruto de um estupro e 
que, por isso, a mulher proje
tava nela seu medo causado 
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Mulheres são maioria entre os idosos

Deputados abordaram as causas da feminização dessa parcela da população

Sarah Torres 

de Belo Horizonte, afirmou 
que, em média, as mulheres 
vivem sete anos a mais que 
os homens. Ela acredita que 
isso se deve aos papéis sociais 
diferentes atribuidos aos dois 
sexos. “A mulher é tradicional
mente a cuidadora do lar. Já o 
homem, quando se aposenta, 
sofre uma perda muito maior”, 
pontuou.

Em seu pronunciamen
to, a deputada Geisa Teixeira 
(PT) se ateve à violência con
tra a mulher idosa. Na sua 
opinião, é evidente a falta de 
proteção a essas mulheres. 
“Temos que adotar políticas 
públicas para essa parcela da 
população”, defendeu.

Já o deputado Cristiano 
Silveira (PT), mostrouse preo
cupado com a redução gra
dual da população jovem no 
Brasil. “Seremos um país com 
custo assistencial muito alto, e 
quem vai pagar essa conta?”, 
questionou. 

lia que, já na juventude, as 
mortes acometem mais a po
pulação masculina, devido ao 
envolvimento com a violência 
e com as drogas, bem como 
pela conduta mais agressiva 
no trânsito. Para o deputado, 
isso contribui para que as mu
lheres somem, atualmente, 
52% da população brasileira. 
Essa desproporção se acen
tua na terceira idade: as mu
lheres são 56% das pessoas 
com mais de 60 anos e 60% 
daquelas com mais de 70.

O deputado alertou para 
outra causa da redução do nú
mero de homens entre os ido
sos – a falta de cuidados com 
a saúde. Nesse sentido, Calais 
defendeu o desenvolvimen
to de novas políticas públicas 
que visem à reversão desse 
quadro.
Perda – Sandra de Mendonça 
Mallet, analista da Coordena
doria Municipal de Direitos 
da Pessoa Idosa da Prefeitura 

ganização das Nações Unidas 
(ONU) e foram apresentados 
ontem pelo deputado Isauro 
Calais (PMDB), em audiência 
promovida pela Comissão Ex
traordinária do Idoso.

Segundo Calais, esse 
processo é ainda mais drás
tico no Brasil, em função das 
mortes de homens causadas 
pela violência física. Ele ava

Até os 59 anos de idade, a 
proporção de homens em re
lação a mulheres é bastante 
equilibrada: são 99 do sexo 
masculino para cada 100 do 
sexo feminino. Esse número 
cai drasticamente após os 60 
anos, quando são apenas 80 
homens para cada 100 mulhe
res. Os dados, referentes à po
pulação mundial, são da Or

COMISSÕES

Comissão anuncia afastamento de
diretores do presídio de Nova Serrana

A medida foi anunciada em audiência da Comissão de Segurança Pública

Willian Dias

ca denúncia comprovada pela 
diretoria foi a do uso irregular 
de viatura. Percebemos tam
bém irregularidades cometi
das por agentes penitenciários 
que chegaram a ser suspensos 
por alguns dias”, relatou. “So
mente nesta gestão a apura
ção contra diretores tem sido 
feita”, complementou.

cias anteriormente apresen
tadas e relataram outras, co
mo a tortura de detentos e 
medidas para a obstrução dos 
trabalhos da Justiça.

A corregedora informou 
que, após as denúncias envia
das pela Assembleia, foram 
instaurados processos, alguns 
ainda em andamento. “A úni

a agentes penitenciários e 
o uso de viaturas para fins 
 particulares.

“Quanto mais abrimos 
espaço para ouvir os agen
tes, mais denúncias chegam 
até nós”, afirmou o deputa
do Sargento Rodrigues. Entre 
elas, ele citou o uso particular 
de imóvel destinado ao presí
dio e atos de abuso de autori
dade e de assédio moral.

Rodrigues enfatizou, ain
da, que o diretor de Seguran
ça chegou a intimar a agente 
penitenciária Flávia Campos 
a prestar esclarecimentos 
porque ela respondeu a uma 
convocação da ALMG para 
comparecer à audiência do 
dia 19 de abril. O parlamentar 
entregou todas as denúncias 
recebidas pela comissão à 
corregedora da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, Kati
úscia Fagundes Fernandes. 

Diversos participantes da 
reunião reforçaram as denún

O diretorgeral do presídio 
de Nova Serrana, Gilmar 
Oliveira da Silva, e o diretor 
de Segurança da unidade, 
Wellington Marques da Cos
ta, serão afastados dos seus 
cargos de modo cautelar. A 
medida foi anunciada on
tem, pelo deputado Cabo 
Júlio (PMDB), em audiência 
da Comissão de Segurança 
Pública. A reunião, solicitada 
pelo próprio parlamentar e 
pelo deputado Sargento Ro
drigues (PDT), deu continui
dade à discussão iniciada no 
último dia 19 de abril sobre 
denúncias de irregularidades 
e ilegalidades praticadas pe
los diretores do presídio.

“Se a culpa for compro
vada, eles ficarão afastados 
em definitivo e terão que pa
gar pelos seus atos. Se não, 
em 90 dias, eles retornam ao 
cargo”, explicou Cabo Júlio. 
Ele relembrou as denúncias, 
como as de assédio moral 
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ORADORES

Ideologia de gênero
Léo Portela (PRB) criticou a 
forma como valores huma
nos são tratados na pósmo
dernidade. Segundo o par
lamentar, a sociedade atual 
é hedonista e egoísta, com 
políticas que não atendem 
as futuras gerações. Ele se 
mostrou preocupado com o 
modelo das políticas públi
cas que o Brasil tem adota

do, em especial as relacio
nadas à ideologia de gênero, 
conceito segundo o qual as 
pessoas devem construir sua 
própria identidade se xual, 
independentemente dos va
lores da sociedade. Para o 
deputado, planos munici
pais de educação com essa 
ideologia querem destruir 
valores em nome do pro
gresso. Conforme informou 

o parlamentar, o Brasil é o 
segundo país com maior ín
dice de pedofilia no mundo. 
Em aparte, o deputado Dei
ró Marra (PSB) concordou 
com o colega a respeito da 
degradação das famílias. Ele 
lembrou que, em Patrocínio 
(Alto Paranaíba), um expre
feito está respondendo a 
processo por abuso sexual 
de menor.

Investimentos
A deputada Geisa Teixeira 
(PT) agradeceu ao governa
dor Pimentel por duas ações 
realizadas no Sul de Minas. 
Uma delas foi o lançamento, 
no dia 16 de maio, em Santa 
Rita do Sapucaí, do Fundo 
de Investimento de Direitos 
Creditórios para empresas de 
eletroeletrônicos da região, 
garantindo a obtenção de 

crédito de forma mais vanta
josa. O governo, disse ela, já 
investiu no fundo R$ 6,6 mi
lhões, por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen
to Econômico, e o objetivo é 
chegar a R$ 50 milhões, em 
36 meses. A outra ação lem
brada pela parlamentar foi 
a inauguração, no dia 28 de 
abril, da 2ª Companhia Aérea 
do Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais, em Varginha. 
Em aparte, o deputado Dou
tor Jean Freire (PT) ressaltou 
a importância dessas con
quistas. Ele informou, ainda, 
que o Vale do Jequitinhonha 
é a única região de Minas 
sem Corpo de Bombeiros. O 
deputado enalteceu a atua
ção do governador no Vale, 
mas ponderou que ainda há 
muito a ser feito.

Mineradoras
Deiró Marra (PSB) afirmou 
que o excesso de exigências 
dos órgãos ambientais criam 
dificuldades para os projetos 
de mineradoras nos municí
pios de Patrocínio e Serra 
do Salitre (Alto Paranaíba), 
como a instalação de uma 
fábrica e a industrialização e 
o manejo do minério. O par
lamentar lamentou também  

que a proposta de instalação 
do centro de triagem de ani
mais silvestres por uma mi
neradora, inicialmente pre
vista para Patrocínio, tenha 
sido transferida para Patos 
de Minas, por uma questão 
de logística do Instituto Es
tadual de Florestas (IEF). 
Para Deiró Marra, a decisão 
desmerece a universidade 
local, voltada para estudos 

agronômicos e de veteriná
ria. O deputado informou 
que um requerimento de 
sua autoria foi aprovado 
na última terçafeira (17), 
para que esse assunto seja 
discutido com representan
tes da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, do IEF e 
da Superintendência Regio
nal de Meio Ambiente de 
Uberlândia.

BR-381
Celinho do Sinttrocel  (PCdoB) 
manifestou sua indignação 
quanto ao atraso das obras 
da BR381. O deputado falou 
de sua satisfação quando foi 
lançada a ordem de servi
ço, em 2014, para duplicar 
a rodovia, tendo em vista 
os inúmeros acidentes que 
nela ocorrem. Segundo ele, 
a falta de uma licença am

biental quase acarretou na 
paralisação total dos traba
lhos, o que fez com que o 
Ministério Público Federal 
intervisse, com uma ação 
civil pública contra a União 
e o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans
portes (Dnit). O deputado 
informou que foram gastos 
até agora R$ 270 milhões 
com a duplicação. Para ele, 

a paralisação seria desper
dício de dinheiro público. 
Celinho fez um apelo para 
que os deputados mineiros 
unam forças e busquem o 
cumprimento e a continui
dade das obras. Ele disse 
que vai recorrer ao Minis
tério dos Transportes para 
que essa frente parlamentar 
seja recebida e a duplicação 
da BR, garantida.

COMISSÕES

Epidemia de dengue será discutida
cas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (LGBT).

Foi aprovado ainda, na Co
missão de Meio Ambiente, re
querimento dos deputados Gil 
Pereira (PP) e Gustavo Valada
res (PSDB) para que seja deba
tida a retomada das atividades 
da Samarco, em Mariana. 

missão de Agropecuária e 
Agroindústria, a pedido do 
deputado Fabiano Tolentino. 

A requerimento da depu
tada Marília Campos (PT), a 
Comissão de Direitos Humanos 
aprovou a realização de audiên
cia sobre a criação do Conselho 
Estadual de Cidadania de Lésbi

(PSC) sugeriu visitas a entida
des de saúde de Juiz de Fora, 
para que seja verificada a inci
dência do vírus da dengue. 

Os procedimentos de li
cenciamento e regularização 
das atividades agrossilvipas
toris em Minas serão tema 
de audiência pública da Co

A Comissão de Saúde aprovou 
ontem dois requerimentos re
la cionados à epidemia de 
den gue no Estado. O deputado 
Arlen Santiago (PTB) solicitou 
audiência para discutir a trans
missão do vírus da dengue e da 
zika por transfusão sanguínea. 
Já o deputado Noraldino Júnior 
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da PUC Minas, de Belo Horizonte

9 horas
• Comissão de Trabalho (Belo Horizonte) – debater, com a presença de 

convidados, as condições e a jornada de trabalho dos assistentes sociais 
do Estado. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a iminente reintegração de posse das ocupações Novo 
São Lucas, Maria Vitória e Maria Guerreira, em Belo Horizonte. Requeri
mento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

10 horas
• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho II)  

– proceder à arguição pública da indicada, Maria Tereza Lara
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) – discutir e votar pa

receres sobre o PL 1.604/15 (1º turno), do deputado Léo Portela, que 
torna obrigatória a indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos 
produtos alimentares comercializados no Estado; e sobre o PL 2.962/15 
(1º turno), do deputado Douglas Melo, que obriga o fornecedor a dis
ponibilizar o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários 
aos consumidores

11h30
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi

ções da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – discutir e  votar 

proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 

 comissão
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo
sições da comissão

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi
ções da comissão

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho II) – discutir e 
 votar proposições da comissão

14h45
• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de reda

ção final
15 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação dos servidores do sistema socioeducativo, tendo 
em vista a reforma administrativa do Estado proposta pelo Executivo. 
Requerimento: deputados Rogério Correia e Geraldo Pimenta e depu
tada Celise Laviola

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis
cutir e votar proposições da comissão

• Comissão Extraordinária de Prevenção e Combate ao Uso de Crack 
e Outras Drogas (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre o 
PL 2.669/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, que estabelece 
diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêu
ticas no Estado; e sobre o PL 2.919/15 (1º turno), do deputado Léo 
Portela, que dispõe sobre a criação de um programa de amparo à 
mulher alcoólatra

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de  autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução da 

destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de Palma. 
Discussão em 1º turno

PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Economia solidária
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária 16/3 – Agricultura familiar
 5h10 Palestra – Paradigmas de Estado e separação de poderes, com 

Menelick de Carvalho Neto
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 19 (Da 

Constituição de 1937 à redemocratização de 1945)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Memória e Poder (Professor Aluísio Pimenta)
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Demandas do movimento de travestis e 

transexuais
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 19 (Da 

Constituição de 1937 à redemocratização de 1945)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

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

Memória e Poder (Professor Aluísio Pimenta) 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Demandas do movimento de travestis e transexuais
 20h Geração – Caju e Totonho 
 20h30 Horário Político
 20h45 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack 10/5 – 

Pesquisas sobre os padrões genéticos do alcoolismo
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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