
ALMG abre inscrições para ciclo
de debates sobre direitos da mulher

Estão abertas as inscrições 
para o ciclo de debates Pela 
Vida das Mulheres – Edu-
cação, Enfrentamento do 

-
reitos, que será promovido 

-
to é um dos pontos altos da 

dos direitos das mulheres, 
pela igualdade de gênero e 

-
crições podem ser feitas até 

-
ra do ciclo de debates, por 
meio de formulário on-line

e com previsão de se esten-
der até a noite, estão previs-
tos três painéis seguidos de 
debates e uma apresentação 

gênero e do enfrentamento 
da cultura do machismo na 

-

estarão em discussão o res-
peito às diversidades e a ga-

dos palestrantes ainda estão 

Em linhas gerais, os ob-

das discussões sobre gênero 
e contribuir para o respeito à 
diversidade na educação tan-
to formal quanto informal; 

-
gresso e permanência de mu-
lheres nos espaços de poder 

-

-
pactos na vida das mulheres; 
e comprometer a ALMG com 

a defesa e a promoção dos di-

de debates estão represen-
-

des ligadas à luta pelos direi-
tos das mulheres, que, nos 

tornar o evento mais produ-

na realização do evento e a 
bancada de mulheres da As-
sembleia também apoiam 
outras ações para marcar o 

programadas para ocorrer na 

Campanha reforça combate ao machismo
Como parte do ciclo de de-
bates, está em curso durante 
o mês de março a campanha 

obrigada”, que a Assembleia 
promove nas redes sociais 
com o propósito de reforçar 

do evento, que é o enfren-
tamento da cultura do ma-

ALMG nas redes sociais, de 

animações que apontam si-
tuações de machismo vividas 
em casa, no trabalho e nos 

A intenção é mostrar 
que as mulheres não são 
obrigadas a aceitar compor-

-

-
-

demais posts da campanha 
estarão acompanhados das 
 hashtags

-

replicar essas expressões em 
suas postagens e poderão, 
ainda, personalizar a foto de 

Este é o terceiro ano em 
que a ALMG promove cam-
panha nas redes sociais em 

-

a ação defendeu uma maior 
participação das mulheres 

-
taque foi a violência contra 
a mulher, com a  hashtag 

Da mesma forma, pelo 

Assembleia realiza ciclo de 
debates sobre questões rela-

Arte GPCV
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Presidente da Assembleia participa da 
posse do Conselho Estadual da Mulher

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e as deputadas 
Marília Campos (PT), Geisa Tei-
xeira (PT), Rosângela Reis (Pros) 
e Celise Laviola (PMDB) partici-
param ontem da cerimônia de 
posse do Conselho Estadual da 
Mulher (CEM). A solenidade, 
que teve a presença do gover-
nador Fernando Pimentel, foi 
realizada no Palácio da Liber-
dade, na data em que é cele-
brado o Dia Internacional da 
Mulher. Foram empossadas 34 
integrantes do conselho, entre 
titulares e suplentes.

Fernando Pimentel des-
tacou a escolha da “data 
especial” para dar posse às 
conselheiras, ressaltando a 
importância do conselho para 
ajudar o governo na constru-
ção de políticas públicas que 
contribuam para consolidar a 
igualdade de gênero, a demo-
cracia e a justiça. Ao saudar as 
parlamentares presentes à ce-
rimônia, ele lamentou a baixa 
representatividade das mulhe-
res nos parlamentos do País.

O governador afirmou, 
ainda, que não se faz um go-
verno democrático sem diá-
logo e sem que as mulheres 
sejam protagonistas. Por fim, 
ele mencionou, com pesar, os 
dados sobre a violência con-
tra as mulheres, sobretudo 
as negras, e também as desi-

gualdades que as vitimam.
CEM – Criado há 34 anos, o 
Conselho Estadual da Mulher 
de Minas Gerais foi reestrutura-
do em 2016. A partir de então, 
iniciou-se um novo ciclo de tra-
balho baseado nas demandas 
apresentadas na Conferência 
Estadual de Políticas para Mu-

lheres, realizada em 2015, e nos 
Fóruns Regionais de Governo.

O conselho, vinculado à 
Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social 
e Cidadania, tem caráter con-
sultivo e também deliberativo 
para promover ações em favor 
dos direitos das mulheres.

Mobilização na ALMG tem protestos
contra projeto de reforma da Previdência

A Mobilização para O Dia Inter-
nacional de Luta das Mulheres 
se somou a um ato promovido 
pelo Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação, on-
tem, no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, na 
ALMG. As manifestantes pro-
testaram contra a reforma da 
Previdência. Desde segunda-
‑feira (6), participantes da 
Marcha Mundial das Mulhe-
res, da Frente Brasil Popular 
e de mais de 20 organizações 
estavam acampadas no local. 
A cessão de espaço foi solicita-
da pelo 3º -vice -presidente da 
 ALMG, deputado Rogério Cor-
reia (PT). Após o ato na ALMG, 
elas se uniram, na Praça da Li-
berdade, a outras entidades de 
defesa dos direitos das mulhe-
res, num protesto unificado.

Daniel Protzner

Clarissa Barçante

Governador Fernando Pimentel deu posse, ontem, a 34 integrantes do Conselho Estadual da Mulher
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ORADORES

Dia da Mulher 1
Em seu pronunciamento, a 
deputada Geisa Teixeira (PT) 
afirmou que as mulheres 
têm conquistado avanços, 
mas de forma sofrida. “Esta-
mos no século XXI e consta-
tamos dados gritantes nesse 
quesito”, apontou ela, acres-
centando que é principal-
mente na família que ocor-
rem violências. “Temos a 

Lei Maria da Penha e vemos 
dados horripilantes nessa 
área”, declarou. Na avaliação 
de Geisa Teixeira, é necessá-
ria uma mudança na cultura 
para que todos entendam 
que a mulher não é um ob-
jeto a serviço do homem. 
Parte dessa transformação 
já ocorreu, segundo a de-
putada, com a participação 
cada vez maior das mulheres 

no mercado de trabalho. Por 
fim, Geisa Teixeira criticou a 
proposta de reforma da Pre-
vidência, por “atingir frontal-
mente uma conquista femi-
nina, ao igualar a idade para 
aposentadoria de homens e 
mulheres em 65 anos”. Em 
aparte, o deputado André 
Quintão (PT) cumprimentou 
a colega e as demais parla-
mentares da Casa.

Dia da Mulher 2
A deputada Marília Campos 
(PT) destacou a cerimônia 
de posse das integrantes 
do Conselho Estadual da 
Mulher, ontem, no Palácio 
da Liberdade, da qual par-
ticipou. Ela defendeu maior 
presença das mulheres nos 
parlamentos brasileiros. 
“Nossa luta por mais mu-
lheres na política continua 

atual. Não é fácil superar a 
sub-representação nas ca-
sas legislativas”, disse. A 
deputada saudou diversas 
categorias de trabalhado-
ras e lideranças femininas e 
lembrou que a luta no Brasil 
é pela garantia de direitos e, 
por isso, contra a reforma da 
Previdência e a retirada de 
recursos da saúde e da edu-
cação. “As mulheres serão 

mais penalizadas”, declarou. 
A deputada pediu, ainda, a 
votação da PEC 16/15, que 
garante a presença de pelo 
menos uma mulher na Me-
sa da ALMG. Os deputados 
Dirceu Ribeiro (PHS), Carlos 
Pimenta (PDT), Doutor Wil-
son Batista (PSD), Ulysses 
Gomes (PT) e Rogério Cor-
reia (PT) fizeram apartes pa-
ra parabenizar as mulheres.

Militares
Depois de também parabe-
nizar as mulheres, o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
lembrou que as esposas de 
policiais e de bombeiros mi-
litares mineiros participaram 
de manifestações em prol de 
melhorias nas condições de 
trabalho e na segurança pú-
blica. Também mencionou o 
relato da viúva de um mili-

tar que está aguardando há 
meses o pagamento de seus 
benefícios pelo Estado, co-
mo pensão e auxílio-funeral. 
“Sobra dinheiro para tantas 
coisas, mas falta para pagar 
pensão de mulheres de mili-
tares”, condenou, referindo-
-se aos gastos com o custeio 
da TWO, empresa contrata-
da pelo governo para operar 
voos a cidades-polo de Mi-

nas. Sargento Rodrigues afir-
mou que, até agora, o Estado 
subsidiou gastos da TWO da 
ordem de R$ 2,45 milhões. 
Em comparação, ele citou as 
despesas com fretamento de 
aviões em 2014, de R$ 138 
mil, quando Alberto Pinto 
Coelho era o governador. Em 
aparte, o deputado João Lei-
te (PSDB) deu seus parabéns 
às mulheres.

Sofia Feldman
A crise financeira do hospi-
tal Sofia Feldman, em Belo 
Horizonte, foi abordada pe-
lo deputado Doutor Jean 
Freire (PT). Ele participou do 
ato em favor da instituição, 
realizado ontem, e destacou 
a importância do hospital, 
considerado uma referência 
no atendimento a gestantes 
e recém-nascidos. “O dia 

de luta foi bem escolhido 
porque o Sofia Feldman é 
também referência no pro-
tagonismo feminino na hora 
do parto”, afirmou. O depu-
tado comemorou o anúncio, 
feito pelo prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, 
de repasse de R$ 5 milhões 
para a unidade. Em aparte, o 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB) citou problemas se-

melhantes na Santa Casa da 
Capital. Alencar da Silveira Jr. 
(PDT) e Carlos Pimenta (PDT) 
reforçaram a importância 
do Sofia Feldman, e Bosco 
(PTdoB) citou campanha em 
prol da Santa Casa de Araxá. 
Os parlamentares defende-
ram uma ação suprapartidá-
ria da Comissão de Saúde da 
ALMG para buscar alternati-
vas para as instituições.

Projeto de lei altera doação de imóvel 
A ALMG recebeu ontem, na 
Reunião Ordinária de Ple-
nário, o Projeto de Lei (PL) 
4.057/17, do governador Fer-
nando Pimentel. Ele altera lei 
que autorizou doação de imó-
vel à Associação Profissionali-
zante do Menor. O objetivo é 
permitir a alienação da sede 
da entidade e sua mudança 
para um espaço maior.

A reunião foi aberta pelo 

deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), 2º-vice-presidente da 
ALMG, mas a presidência foi 
passada para a deputada Ma-
rília Campos (PT), num gesto 
simbólico para marcar o Dia 
Internacional da Mulher. As 
deputadas Geisa Teixeira (PT) 
e Ione Pinheiro (DEM) tam-
bém compuseram a mesa.
Veto – Durante discussão do 
Veto Total à Proposição de Lei 

23.330, o deputado João Leite 
(PSDB) criticou a postura con-
trária do Executivo ao que cha-
mou de “projeto moderno”. A 
proposição altera a Lei 14.868, 
de 2003, que dispõe sobre o 
Programa Estadual de Parce-
rias Público-Privadas (PPPs) a 
fim de estabelecer condições 
para a cobrança de tarifa nos 
contratos de concessão de 
rodovias. O deputado Carlos 

Pimenta (PDT), autor do proje-
to que deu origem à proposi-
ção de lei, citou o exemplo da 
 MG-050, que não tem terceira 
pista, mas cobra pedágio.

O deputado André Quin-
tão (PT) salientou que a mode-
lagem da PPP da MG-050 foi 
feita nos governos anteriores 
e recebeu críticas na ALMG à 
época, por não prever a dupli-
cação imediata da rodovia.
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ACONTECE HOJE

13h30 
• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião pre-

paratória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h30  Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (25/11) – Uso de 

termos pejorativos como violência contra a mulher
 4h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto J. Cury
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 4 (Vinda 

da família real: mudanças internacionais e impactos na Colônia)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Educadora Magda Soares 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Ansiedade 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Transporte e Assuntos Municipais (6/12) – 

Condições da MG-214, que liga os municípios de Capelinha, 
Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves

 12h Assembleia Debate (inédito) – A mulher e o direito ao corpo
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 4 (Vinda 
da família real: mudanças internacionais e impactos na Colônia)

 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 – Educadora Magda Soares 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Ansiedade
 20h Via Justiça – Leis antidrogas e as prisões
 20h30 Propaganda Partidária
 20h35 Palestra – Política e Desenvolvimento Institucional do 

Legislativo Mineiro/Participação, Deliberação e Representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello

 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Prosseguimento da discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio 
e pânico no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 
64 da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Dis-
ciplina dos Militares do Estado. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a per-
mutar o imóvel que especifica. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe aos médicos que atendem 
em hospitais da rede pública do Estado ou naqueles que recebem re-
cursos públicos recusar atendimento a pacientes do SUS. Discussão 
em 2º turno


