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alguns grupos. Já para An-
tônio Carlos Arantes, a in-
clusão no País e no Estado 
virou exclusão e um jogo de 
empurra-empurra entre en-
tes federados.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), por sua 
vez, afirmou que a norma 
vai definir a verdadeira im-
portância das Apaes.

leira de Inclusão.
Os deputados Wander 

Borges (PSB) e Antônio Car-
los Arantes (PSDB) lamen-
taram que exista um distan-
ciamento entre a teoria da 
lei e a prática no dia a dia. 
Segundo Wander Borges, o 
poder público deixou de ser 
um governo da coletivida-
de, para atender apenas a 

tar ainda lembrou que a nor-
ma gera novos instrumentos 
legais para que a igualdade, 
a acessibilidade e o respeito 
individual desse estrato da 
população sejam atingidos.

Diante da complexidade 
do tema, Bechir sugeriu que 
a comissão promova um de-
bate público para aprofun-
dar a discussão da Lei Brasi-

O deputado Duarte Bechir 
(PSD), que solicitou a audiên-
cia, ressaltou que a lei trouxe 
avanços que desafiam ações 
efetivas para sua implemen-
tação. Ele acredita que o 
trabalho das Apaes deve ser 
valorizado, uma vez que é 
diferenciado no atendimen-
to às demandas das pessoas 
com deficiência. O parlamen-

Lei Brasileira de Inclusão trouxe
avanços e desafios para as Apaes

Comissão quer ampliar debate sobre a norma

de forma assertiva e respon-
sável”, garantiu. 

“A interdisciplinaridade 
já vem sendo feita no Estado. 
Nossas equipes contam com 
fisioterapeutas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos e assistentes 
sociais. Temos a preocupa-
ção com a individualidade do 
paciente”, afirmou o coorde-
nador de Atenção à Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, David Mello. 

Inclusão – A diretora de Edu-
cação Especial da Secretaria 
de Estado de Educação (SEE), 
Ana Regina Carvalho, infor-
mou que a inclusão é o foco 
da educação especial. “Nosso 
objetivo é ampliar o acesso, a 
permanência com qualidade 
e a conclusão de todas as eta-
pas escolares”, ressaltou.

Nesse sentido, ela anun-
ciou que há ações programa-
das para promover a flexibili-
zação escolar. “A adequação 
das escolas deve e será feita 

que a norma também garante a 
educação inclusiva ao longo de 
toda a vida da pessoa assistida, 
aponta processos de habilitação 
e reabilitação dos assistentes 
sociais e cria o auxílio-inclusão, 
para estimular o trabalho formal 
da pessoa com deficiência, entre 
outros avanços. “O planejamen-
to das políticas públicas, com a 
criação de comitês, vai envolver 
diversos ministérios. Seremos 
vigilantes para que a norma te-
nha sua aplicação de forma efi-
caz e ampliada”, concluiu.

O presidente da Federa-
ção das Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes) do Estado, o deputa-
do federal Eduardo Barbosa  
(PSDB-MG), apresentou ontem 
aos parlamentares da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência o impacto 
da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
Federal 13.146, de 2015) no fun-
cionamento dessas entidades.

A norma traduz uma con-
venção internacional da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) sobre o tema, adaptan-
do-a em uma legislação espe-
cífica para o Brasil. Segundo 
Barbosa, o conceito de pessoa 
com deficiência estabelecido 
na lei é revolucionário, uma 
vez que amplia a definição e 
inclui as pessoas com defici-
ência mental entre os benefi-
ciários das políticas públicas. 
Principais pontos  – Ao deta-
lhar a lei, o deputado federal 
destacou que ela determina 
novas formas para que os 
problemas estruturais fami-
liares sejam diagnosticados – 
de forma interdisciplinar – e 
define a estrutura adequada 
para o atendimento à saúde 
da pessoa com deficiência, 
por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O parlamentar acrescentou 

Guilherme Bergamini 

Parlamentares abordaram ontem, em audiência pública, os impactos da Lei Brasileira de Inclusão 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Belo Horizonte)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a violência no município de Betim, bem como a integração 
dos órgãos de defesa social. Requerimento: deputado Ivair Nogueira e 
deputada Ione Pinheiro

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções quem dispensam Plenário
11 horas

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho I) 

– proceder à arguição da indicada
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  

proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – proceder à entrega de diplo-
mas de voto de congratulações a bombeiros que atuaram no combate 
a um incêndio na Prefeitura de Santa Luzia. Requerimento: deputado 
Cabo Júlio

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 2.111/15 (1º turno), do deputado Elismar Prado, 
que dispõe sobre a concessão de benefício fiscal ao contribuinte que 
apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado

• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 255/15 (1º turno), do deputado Inácio Franco, que autoriza o Poder  
Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Pará de Minas

15h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar  

pareceres sobre 18 proposições, entre as quais o PL 3.205/16 (1º turno), 
do deputado Sargento Rodrigues, que torna obrigatório o pagamento 
dos vencimentos e proventos dos servidores do Estado até o quinto dia 
útil do mês

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 3.149/15 (turno único), do depu-
tado Fred Costa, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da 
Educação Inclusiva de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

16 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – proceder à entrega de di-

plomas de voto de congratulações a policiais militares que atuaram em 
operação realizada em abril no município de Itacambira. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar pareceres sobre o PL 2.669/15 (1º turno), 
do deputado Antônio Jorge, que estabelece diretrizes para o atendi-
mento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado; e sobre o  
PL 2.919/15 (1º turno), do deputado Léo Portela, o qual cria um programa 
de amparo à mulher alcoólatra 

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

16h15
• Comissões de Participação Popular e Extraordinária das Mulheres (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, o projeto Movi-
mento Mamamiga pela Vida. Requerimento: deputadas Rosângela Reis 
e Marília Campos

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 autorida-
des 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 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. 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

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Discussão em turno único

 0h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 1h Segunda Musical – Trio de Sopro Dzencana
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras 

Drogas (22/3) – Programa de inserção de ex-usuários de drogas 
no mercado de trabalho 

 3h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima

 6h TV Escola: História Política de MG/Teleaula 22 – Os Bastidores 
do Golpe Militar: Conivência da Imprensa e do Legislativo

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Especial Eleições: Desafios na Saúde
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h30 Via Justiça – Políticas de alternativas penais
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG/Teleaula 22 – Os Bastidores 
do Golpe Militar: Conivência da Imprensa e do Legislativo

 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: 

Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Especial Eleições: Desafios na Saúde
 20h Palestra TRE – Condutas vedadas aos agentes públicos nas 

eleições, com Rodrigo Zílio 
 21h Memória e Poder – Político Rondon Pacheco
 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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