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Além do preconceito, autistas sofrem
com a carência de políticas públicas

Debatedores defendem capacitação
tista de Minas Gerais e mãe 
de dois filhos com TEA, Maria 
Helena Roscoe, que fez um 
relato sobre a sua situação.

A representante da Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiên-
cia da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Lérida de Sá 
Orlandi, também lembrou 
que é preciso capacitar pro-
fessores e pedagogos.

espectro do autismo muitas 
vezes contam apenas com 
doações e com o apoio de 
associações.

“Mesmo as famílias com 
mais recursos financeiros 
enfrentam adversidades. O 
estado tem que se aparelhar 
e criar estruturas para que as 
famílias sejam acolhidas”, de-
clarou a representante da As-
sociação dos Amigos do Au-

atenção primária à saúde em 
Minas. Segundo ele, existe 
uma alta incidência do TEA 
na sociedade, mas as políti-
cas públicas ainda são insu-
ficientes e muitos casos não 
são diagnosticados no siste-
ma público de saúde.

Segundo o presidente 
da comissão, deputado Car-
los Pimenta (PDT), as famí-
lias que têm pessoas com 

Os participantes da audiên-
cia também apontaram a 
necessidade de maior capa-
citação dos profissionais da 
saúde e da educação para 
o atendimento às pessoas 
com TEA. O autor do requeri-
mento de reunião, deputado 
Antônio Jorge (PPS), afirmou 
que é necessário um treina-
mento específico dos pro-
fissionais que trabalham na 

Guilherme Bergamini

Comissão de Saúde discutiu a necessidade de políticas para pessoas com autismo, sobretudo na adolescência

no Mercado de Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego, Patrícia Siqueira Silvei-
ra, defendeu a integração e 
a inserção das pessoas com 
autismo. Segundo ela, em Mi-
nas Gerais, está havendo um 
crescimento do número de 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. Cerca 
de 50% das cotas para esse 
segmento estão preenchidas.

tacou que há crescimento no 
número de pessoas com es-
pectro do autismo, mas que a 
implementação das políticas 
públicas é extremamente len-
ta. Ela falou sobre as dificulda-
des que o Cais enfrenta para 
atender essas pessoas, diante 
da falta de ação do Estado.

A coordenadora esta
dual do Projeto de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência 

atendimento às pessoas com 
o espectro do autismo após 
os 18 anos. Dados apresenta-
dos por ele mostram que há 
no Brasil cerca de 2 milhões 
de pessoas com TEA, mas o 
número pode ser maior, por 
causa da falta de diagnóstico.

A superintendente do 
Centro de Atendimento e In-
clusão Social (Cais), Cristina 
Abranches Mota Batista, des-

A necessidade de melhoria 
nas políticas públicas voltadas 
para as pessoas com transtor-
no do espectro do autismo 
(TEA), em especial para os 
adolescentes e adultos, foi de-
fendida ontem em audiência 
da Comissão de Saúde. Esse é 
um dos caminhos para reduzir 
o preconceito, que agrava a 
situação das pessoas que con-
vivem com o transtorno.

A assessora da Associa-
ção da Síndrome de Asperger 
no Transtorno do Espectro 
do Autismo, Denise Martins 
Ferreira, disse que a rejeição 
social, percebida desde a in-
fância, tornase pior na ado-
lescência, podendo levar ao 
uso de drogas, por exemplo. 
Segundo ela, a pessoa com 
espectro do autismo preci-
sa de tratamento contínuo e 
permanente, não bastando o 
diagnóstico precoce. “Precisa-
mos de políticas públicas que 
contemplem os adolescentes, 
os jovens e os adultos. Esse é 
o momento em que as famí-
lias mais precisam de apoio, 
mas existe uma lacuna nas 
políticas públicas”, declarou.

De acordo com o vicedi-
retor do Hospital Infantil João 
Paulo II, Cristiano Túlio Maciel 
Albuquerque, não existem 
serviços especializados de 
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Comissão de Administração opina a 
favor da anistia de grevistas da educação

Willian Dias

Com o aval da Comissão de Administração, o PL 3.875/16 vai agora à análise da FFO

participação em movimento 
grevista é conduta que não se 
compatibiliza com o regime 
democrático e com o princí-
pio republicano implementa-
dos pela Constituição Federal 
de 1988”, afirma no parecer.

A proposição segue, ago-
ra, para a Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO).

importância do projeto. O de-
putado foi excluído da Polícia 
Militar por participar de mo-
vimento grevista em 1997, 
mas retornou ao quadro de 
reserva do Corpo de Bombei-
ros após aprovação da anis-
tia pela ALMG, na forma da 
Emenda Constitucional 39, 
de 1999. “A manutenção da 
punição dos servidores por 

Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Enquanto o pro-
jeto original concede a anistia, 
o novo texto autoriza o Poder 
Executivo a concedêla, o que, 
no entendimento do relatório 
da CCJ, atende aos princípios 
da harmonia e da indepen-
dência dos Poderes. 

Sargento Rodrigues usou 
o próprio caso para ilustrar a 

O projeto que trata da anistia 
aos profissionais da educação 
básica do Estado que partici-
param das paralisações da 
categoria em 2015 recebeu 
ontem parecer favorável da 
Comissão de Administração 
Pública. De autoria do depu-
tado André Quintão (PT) e 
outros 33 parlamentares, o 
Projeto de Lei (PL) 3.875/16 
prevê que serão anistiadas 
as ausências dos servidores 
da educação que aderiram 
ao movimento grevista da 
categoria nos dias 29/4, 14/5, 
16/6, 25/6, 1°/7, 9/7, 15/7 e 
no período de 27/7 a 20/10 
daquele ano.

A proposição ainda dis-
põe que as ausências não 
acarretarão nenhuma pe-
nalidade, bem como que a 
autoridade competente pro-
cederá ao ressarcimento de 
descontos efetuados no con-
tracheque dos servidores.

O relator, deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), opinou 
pela aprovação da matéria, em 
1º turno, na forma do substi-
tutivo nº 1, apresentado pela 

TRABALHO

COMISSÕES

Sindicalistas esperam grande adesão à
greve geral de amanhã em todo o Estado

Guilherme Dardanhan

setores diversos paralisarão 
suas atividades, como rodoviá 
rios, metroviários e servido
res públicos estaduais e mu
nicipais, além de funcioná
rios da Cemig, da Petrobras 
e da Copasa. Ela disse que o 
sucesso do movimento será 
medido pela quantidade de 
categorias paralisadas e re
comendou que a população 
evite usar serviços públicos e 
privados, como forma de par
ticipar da greve.

Em Belo Horizonte, have
rá concentração na Praça da 
Estação às 9 horas, seguida 
de passeata até a Praça Sete.

A presidenta da Central Única 
dos Trabalhadores em Minas 
Gerais (CUTMG), Beatriz Cer
queira, afirmou ontem, em 
entrevista coletiva na Sala 
de Imprensa da ALMG, que 
a adesão à greve geral de 
amanhã é crescente em todo 
o Estado. Acompanhada de 
outros sindicalistas e do 1º 
secretário da Assembleia, de
putado Rogério Correia (PT), 
ela disse que 53 atos estão 
programados em Minas con
tra as reformas propostas pe
lo governo de Michel Temer. 

Beatriz Cerqueira acres
centou que trabalhadores de 
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Projeto sobre medidas de combate à
dengue está pronto para ir a Plenário

Ricardo Barbosa

FFO analisou também projetos sobre inclusão digital e educação

e que devem ser executadas 
em nível municipal, cabendo 
aos níveis nacional e estadual 
conduzir as ações de caráter 
estratégico e de longo alcan-
ce. A Comissão de Adminis-
tração Pública teve o mesmo 
entendimento.
Inclusão – Outros dois pro-
jetos receberam pareceres 
favoráveis da FFO e estão 
prontos para o Plenário em 
1º turno. O PL 1.367/15, 
da deputada Ione Pinheiro 
(DEM), busca possibilitar a 
inclusão digital das pessoas 
com deficiência visual e faci-
litar o seu acesso a lan hou
ses, cybercafés e estabeleci-
mentos similares. O relator, 
deputado Carlos Henrique 
(PRB), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo n°2, 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, e pela rejeição do 
substitutivo nº 1, da CCJ. 

O PL 2.462/15, do depu-
tado Noraldino Júnior (PSC), 
institui o programa Escola Me-
lhor: Sociedade Melhor, que 
pretende incentivar a coope-
ração de pessoas físicas e jurí-
dicas com escolas públicas. O 
relator, deputado Carlos Hen-
rique (PRB), opinou pela apro-
vação na forma do substituti-
vo n° 1, da CCJ, com a emenda 
n° 1, da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia.

1, que insere, na forma de di-
retrizes, o conteúdo do pro-
jeto na Lei 19.482, de 2011, 
a qual dispõe sobre medidas 
de controle da proliferação 
de mosquitos transmissores 
da dengue.

A Comissão de Saúde, 
ao apresentar o substitutivo 
nº 2, concordou com as al-
terações propostas pela CCJ, 
mas ressalvou que as ações 
de controle da proliferação 
do mosquito Aedes aegypti 
estão no âmbito da Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental, 

O PL 1.498/15 dispõe so-
bre a criação do Plano Esta-
dual de Educação em Saúde 
e Mobilização Social contra a 
Dengue, instituindo seu con-
teúdo e suas diretrizes. Além 
disso, autoriza a criação do 
Fundo Estadual de Combate 
à Dengue (FECD).

Em sua análise, a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) constatou que o texto 
original entrava em confli-
to com as competências do 
Poder Executivo. Por isso, 
apresentou o substitutivo nº 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) deu ontem parecer fa-
vorável, em 1° turno, ao Pro-
jeto de Lei (PL) 1.498/15, que 
dispõe sobre medidas de pre-
venção e combate à dengue 
no Estado. De autoria do de-
putado Rogério Correia (PT), 
a proposição foi relatada pe-
lo deputado Ulysses Gomes 
(PT), que opinou pela aprova-
ção na forma do substitutivo 
n° 2, da Comissão de Saúde. 
O projeto está pronto para ir 
a Plenário.

Duplicação da BR-040
será tema de audiências

Direitos Humanos vai
debater Baleia Azul 

Os deputados da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável da Assem-
bleia Legislativa aprovaram 
ontem dois requerimentos 
de audiências públicas sobre 
o impasse na liberação do li-
cenciamento ambiental para 
a duplicação de trecho da Ro-
dovia BR040. Os autores dos 
pedidos são o presidente da 
comissão, deputado Glaycon 
Franco (PV), e o deputado Ar-
len Santiago (PTB).

Foi aprovada, também, 
solicitação do deputado Dur-
val Ângelo (PT) para que seja 
realizada audiência pública so-
bre a prática de esportes que 
façam uso de animais, como 
as chamadas “vaquejadas”.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) teve aprova-
dos dois requerimentos de 
visita ao Parque do Cedro, em 
Betim, para verificar a situação 
do local, além de um de audi-
ência pública sobre o assunto.

Na Comissão de Direitos 
Humanos, foram aprovadas 
ontem quatro audiências 
públicas. O deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) solicitou 
discussão sobre os riscos do 
jogo chamado de Baleia Azul, 
assim como a importância da 
investigação dos seus organi-
zadores no Estado. Autorida-
des de todo o País investigam 
casos de suicídio que podem 
ter ligação com o jogo.

O deputado Cristiano 

Silveira (PT), teve dois re-
querimentos de audiência 
aprovados. A primeira será 
sobre conflitos fundiários no 
Vale das Cancelas, em Grão 
Mogol, enquanto a segunda 
vai discutir ameaças ao Frei 
Geraldo Teixeira, em Muriaé.

A comissão também apro-
vou requerimento do deputado 
Rogério Correia (PT), que pede 
audiência sobre o golpe contra 
a presidenta Dilma Rous seff  
e seus desdobramentos.
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Proposição busca garantir informação
ao consumidor sobre serviços técnicos 

Criação da EMC será tema de audiência
e Educativa.

Vinculada à Secretaria 
de Estado de Cultura, a EMC 
assumiu as atribuições da 
fundação, mantendo as mar-
cas Rádio Inconfidência, para 
os serviços de radiodifusão 
sonora, e TV Minas, para os 
serviços de radiodifusão de 
imagens e sons.

sembleia Legislativa acompa-
nhem de perto e monitorem 
as mudanças”, diz o texto.

A criação da EMC se deu 
pela Lei 22.294, de 2016, 
oriunda do Projeto de Lei 
(PL) 3.513/16, do governa-
dor Fernando Pimentel. A 
norma também extinguiu a 
Fundação TV Minas Cultural 

(PCdoB), foi aprovado ontem 
pela comissão.

Em sua justificativa, o 
autor alega que a fusão das 
duas empresas fortalece a 
comunicação pública e racio-
naliza gastos. “Dada a mag-
nitude das transformações 
em curso, é importante que 
a sociedade mineira e a As-

A constituição da Empresa 
Mineira de Comunicação 
(EMC), a partir da fusão da 
Rádio Inconfidência com a 
Rede Minas de Televisão, de-
verá ser debatida em audiên-
cia pública da Comissão de 
Cultura. Requerimento nesse 
sentido, de autoria do depu-
tado Celinho do Sinttrocel 

Guilherme Dardanhan

Projeto analisado por comissão trata dos casos de ausência de assistência técnica nos municípios 

calidade muito distante. “Es-
ta comissão entende que o 
projeto apresenta relevante 
significado social, pois garan-
te o direito do consumidor à 
informação clara sobre a am-
plitude da rede de assistência 
técnica de produto ou servi-
ço”, justifica o relator.

conhecida como Código de 
Defesa do Consumidor.

Conforme os autores, 
a proposição pretende evi-
tar transtornos e despesas 
ao consumidor que adquire 
algum produto, cuja assis-
tência técnica não exista no 
município ou esteja em lo-

serviços deverá informar a 
ausência de assistência téc-
nica em documento fiscal ou 
por intermédio de contrato 
devidamente assinado pelo 
consumidor. Também pre-
vê enquadrar o infrator às 
penalidades previstas na Lei 
Federal 8.078, de 1990, mais 

A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te da Assembleia Legislativa 
aprovou ontem parecer fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
526/15, dos deputados Fred 
Costa (PEN) e Noraldino Jú-
nior (PSC). A proposição asse-
gura ao consumidor o direito 
de informação sobre a inexis-
tência de assistência técnica 
no município onde é efetiva-
da a contratação dos serviços 
ou a compra de um produto. 
Antes de estar pronto para 
ir a Plenário, o projeto será 
analisado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO). Ele tramita 
em 1º turno.

O relator da matéria, de-
putado Isauro Calais (PMDB), 
opinou pela aprovação na 
forma original da proposição, 
mesmo entendimento mani-
festado na análise da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). O texto determina que 
o fornecedor de produtos ou 

COMISSÕES

ORADORES

Greve geral 1
O deputado Isauro Calais 
(PMDB) declarou seu apoio 
à greve geral convocada pa-
ra amanhã em todo o País. 
Segundo ele, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
287/16, que contém a re-
forma da Previdência, será 
um grande retrocesso e não 
passou por um debate que 
esclarecesse a população so-

bre seus pontos polêmicos. 
“Também sou contra privi-
légios de certas classes às 
custas da classe trabalhado-
ra assalariada. Por que não 
estão incluídos na reforma 
membros da polícia, do Le-
gislativo e do Executivo?”, 
questionou. O parlamentar 
ressaltou que é a favor de 
reformar a previdência, mas 
que a forma proposta não é 

a ideal e não vai resolver o 
problema. Ele manifestou 
se também contrariamen-
te ao Projeto de Lei (PL) fe-
deral 6.787/16, da reforma 
trabalhista, e disse que ela 
está sendo “enfiada goela 
abaixo” do trabalhador. “O 
Congresso, sem discutir com 
a população, não tem autori-
dade para aprovar essas re-
formas”, completou.
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Segurança pública
O projeto Propriedade Rural 
Protegida foi destacado pelo 
deputado Emidinho Madei-
ra (PSB). O programa é fruto 
da parceria entre as Polícias 
Civil e Militar, o Instituto Fe-
deral de Muzambinho (Sul de 
Minas) e o Consórcio Público 
para o Desenvolvimento do 
Café no Sul e Sudoeste de 
Minas (Concafé). O consórcio 

elegeu no início de abril seu 
novo presidente, o prefeito 
de Carmo do Rio Claro (Sul 
de Minas), Sebastião Cézar 
Lemos, que recebeu os para-
béns de Emidinho Madeira. 
Segundo o parlamentar, o 
projeto vai dotar os produ-
tores rurais de um aplicativo 
que integra a comunidade 
à PM, tornando mais ágil 
a identificação do local da 

ocorrência e a chegada da 
polícia. Várias reuniões têm 
sido realizadas na região com 
o objetivo de sensibilizar os 
prefeitos e produtores rurais 
para a importância de im-
plantar o sistema. “Estamos 
levando segurança ao campo, 
seja para o pequeno, seja pa-
ra o médio ou o grande pro-
dutor, que passam por gran-
des dificuldades”, afirmou.

Codemig
O deputado João Leite  (PSDB) 
denunciou que salários “exor
bitantes” estão sendo pagos 
pela Companhia de Desen-
volvimento de Minas Gerais 
(Codemig), enquanto os ser-
vidores públicos estaduais 
ainda não receberam a ter-
ceira parcela do pagamento. 
O parlamentar disse que há 
remunerações com valores 

superiores a R$ 50 mil e ci-
tou o secretário de Fazen-
da, José Afonso Bicalho, e o 
exdeputado federal Virgílio 
Guimarães, que ganhariam, 
cada um, R$ 7,5 mil por fa-
zerem parte do conselho da 
companhia. “Nós temos pes-
soas com ensino médio rece-
bendo R$ 17 mil. Minas não 
vai aguentar isso”, declarou. 
Em aparte, o deputado Ar-

len Santiago (PTB) criticou o 
Projeto de Lei 4.135/17, do 
governador, e disse que as 
informações sobre os 7 mil 
imóveis que o governo quer 
vender estão sendo “sone-
gadas”, pois não constam na 
matéria. Sobre a Codemig, 
o parlamentar do PTB disse 
que R$ 5 milhões foram in-
vestidos pela empresa em 
propaganda.

Homenagem
O deputado Duarte Bechir 
(PSD) homenageou o presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador Herbert 
José Carneiro, que completa 
25 anos de magistratura. Na 
opinião de Duarte Bechir, “o 
juiz sintetiza a imagem dos 
que fazem da magistratura 
um sacerdócio”. O deputado 
lembrou que Herbert José 

Carneiro ingressou na carrei-
ra em 1992, em Almenara. 
Depois, trabalhou em Cara-
tinga, vindo em 1998 para a 
Capital, onde se tornou juiz 
diretor dos juizados especiais 
Criminal e Cível. Em segui-
da, elegeuse presidente da 
Associação dos Magistrados 
Mineiros (Amagis). Duarte 
Bechir elogiou a determina-
ção do magistrado em lutar 

para que todas as comarcas 
mineiras tenham, pelo me-
nos, um juiz. Para elogiar 
Bechir pelo pronunciamen-
to e ao próprio Herbert José 
Carneiro, fizeram apartes os 
deputados Roberto Andrade 
(PSB), Glaycon Franco (PV), 
Isauro Calais (PMDB), Tiago 
Ulisses (PV), Carlos Pimenta 
(PDT) e Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB).

Greve geral 2
O deputado André Quintão 
(PT) manifestouse contra as 
reformas trabalhista e pre-
videnciária e a favor da gre-
ve geral de 28 de abril. “São 
os grandes problemas que 
precisam ser tratados e não 
nomes de listas”, disse. Ele 
elogiou o governador Fer-
nando Pimentel por se colo-
car contra as contrapartidas 

exigidas por Michel Temer 
para renegociar a dívida de 
Minas com a União, como 
privatizar estatais. “Por que 
os partidos de oposição da 
ALMG não se manifestam 
contra as reformas?”, ques-
tionou. Em aparte, Rosânge-
la Reis (PV) defendeu que o 
governo busque opções para 
trazer recursos ao Estado. Em 
questão de ordem, o deputa-

do Antônio Jorge (PPS) afir-
mou que Quintão tem “uma 
atitude sincera de contribuir 
para a discussão”. Mas res-
pondeu que o debate não 
tem ocorrido na ALMG por 
ausência da base governista. 
Ele acrescentou que muitos 
deputados de partidos alia-
dos ao governo federal não 
se alinham com as posições 
dele.

Greve geral 3
O deputado Rogério Cor-
reia (PT) falou da mobili-
zação popular em torno 
da greve geral, destacando 
que, ontem, a Câmara dos 
Deputados, como forma de 
“retaliação”, mobilizouse 
pela votação do Projeto de 
Lei (PL) 6.787/16, que trata 
da reforma trabalhista. “Se 
aprovada a reforma traba-

lhista, o que for negociado 
prevalecerá e os trabalha-
dores perderão no que ne-
gociarem, pois as empresas 
têm mais poder de barganha 
e a lei não vai protegêlos. 
Sabese lá o que vai sobrar 
para o trabalhador”, decla-
rou. O parlamentar afirmou 
também que o processo de 
impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff foi resultado 

de uma “briga para acabar 
com um partido”, mas que 
acabou “desmanchando” a 
política. “A retirada da pre-
sidenta teve como conse
quência direta a retirada dos 
direitos”, disse. “Na década 
de 1980, o Chile privatizou 
a previdência e hoje os apo-
sentados estão em situação 
calamitosa”, completou Ro-
gério Correia.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 
discutir e votar proposições da comissão

9h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, o PL 4.135/17, do governador, que trata da criação 
de fundos. Requerimento: deputados João Magalhães, Sargento Rodri-
gues, Dirceu Ribeiro, Cabo Júlio e Arnaldo Silva

10 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-

vidados, a implantação do Serviço de Atendimento Médico de Urgência 
(Samu) no Leste de Minas. Requerimento: deputada Rosângela Reis

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 
e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 4.092/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que institui sistema de reserva de vagas e o Programa de Assistência 
Estudantil na Uemg e na Unimontes (urgência)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Pitágoras de Betim

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Teatro) – 

debater, com a presença de convidados, a PEC Federal 287/16, que trata 
da reforma da Previdência. Requerimento: deputados Rogério Correia, 
Celinho do Sinttrocel e Marília Campos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 11 horas

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 
PúblicoPrivadas. Votação 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. Votação 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 Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

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 os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Porte de armas
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Assuntos Municipais (7/12) – Centro de 

Artesanato Mineiro 
 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 

qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal 
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 

básico sobre as leis orçamentárias
 6h30 Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Terapias alternativas no SUS 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate – Índios 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político Aníbal Teixeira 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Terapias alternativas no SUS 
 20h Documentário – Diálogos Possíveis 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Sílvia Capanema e Esther Solano 
 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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