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qualidade à população. “O 
instituto abre as portas do 
mercado nacional e interna-
cional para os produtos do 
agronegócio mineiro”, disse o 
deputado.

Vinculado à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, o IMA é 
o responsável pela execução
de políticas públicas de defe-
sa sanitária animal e vegetal 
em Minas Gerais. Ele tem 20 
coordenadorias regionais, 209 
seccionais, 16 barreiras sani-
tárias e cerca de 600 postos 
de atendimento e escritórios 
municipais.

A Assembleia Legislativa rea- 
lizou, na noite de sexta-fei-
ra (5), Reunião Especial de 
Plenário para celebrar os 25 
anos de fundação do Institu-
to Mineiro de Agropecuária 
(IMA). A homenagem foi re-
querida pelo 3º-vice-presi-
dente da ALMG, deputado 
Inácio Franco (PV). Na sole-
nidade, o parlamentar entre-
gou placa comemorativa ao 
diretor-geral do IMA, Marcí-
lio de Souza Magalhães. 

Na opinião de Inácio 
Franco, o trabalho do IMA é 
imprescindível para a oferta 
de alimentos seguros e com 

IMA recebe homenagem da Assembleia
Luiz Santana

situações, as crianças acabam 
sendo cobaias”, lamentou.

O deputado André Quin-
tão (PT) pediu informações 
aos convidados sobre o aten-
dimento aos autistas nos ór-
gãos públicos do Estado e o 
posicionamento dos conse-
lhos profissionais no processo 
de validação desses tratamen-
tos, de forma que a comissão 
possa atuar mais efetivamen-
te junto ao poder público.

aos 11 anos de idade, Selma, já 
adulta, descobriu também ser 
autista. Ela e o filho mantêm 
um canal no YouTube e uma 
página no Facebook denomi-
nados Mundo Asperger, que 
abordam o tema.

O presidente da comissão, 
deputado Duarte Bechir (PSD), 
condenou os experimentos 
com os autistas sem que se te-
nha antes o cuidado de se com-
provar a sua eficácia. “Nessas 

em todo o mundo os estudos 
determinando tratamentos di-
versos para os autistas. “Muitas 
crianças com diagnóstico de au-
tismo são imersas em terapias 
de alto risco, como a aplicação 
de células-troncos no cérebro, 
que já vem sendo feita nos Es-
tados Unidos”, advertiu.

Adriana Torres, voluntá-
ria e mãe de criança autista, 
denunciou que a indústria far-
macêutica estaria por trás des-
sas experiências. “Os autistas 
precisam de reconhecimento, 
respeito e amor. Precisam ter 
seus ambientes naturalmente 
modelados para garantir as 
suas competências e habili-
dades”, afirmou. Ela e outros 
convidados mencionaram a 
Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146, de 2015), que conde-
na todo tipo de tratamento 
desumano e degradante.

“Não existe o normal, exis-
te a diferença. A normalidade 
vem de um padrão imposto”, 
disse a jornalista Selma Suely 
Silva. Mãe de Victor Mendonça, 
20 anos, estudante de jornalis-
mo diagnosticado como autista 

Aplicação de células-tronco 
no cérebro, isolamento do-
méstico, pílula à base de fezes 
e intervenções com medica-
mentos via anal são alguns dos 
experimentos que estariam 
sendo realizados com pacien-
tes autistas sem comprovação 
científica de eficácia. A denún-
cia foi feita ontem, em audi-
ência pública da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Na reunião, os 
convidados advertiram que, ao 
contrário do que julga o senso 
comum, o autismo não é doen-
ça, mas uma condição neuro-
lógica que foge à padronização 
aceita pela sociedade. Eles pro-
puseram a instalação de uma 
comissão parlamentar de in-
quérito (CPI) para investigar os 
diversos tipos de tratamentos 
desumanos e degradantes que 
estariam se multiplicando. 

Segundo o vice-presidente 
da Associação Brasileira para 
Ação por Direitos das Pessoas 
com Autismo (Abraça), Maurí-
cio da Silva Moreira Júnior, que 
é pai de duas crianças autistas, 
desde 2010 multiplicaram-se 

Pais de autistas denunciam tratamentos 
desumanos e propõem abertura de CPI

Guilherme Dardanhan

Deputados condenaram experimentos com pacientes autistas



2 • terça-feira – Assembleia Informa 9 de maio de 2017

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

8 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao 

Aeroporto da Pampulha para verificar os desdobramentos da audiência 
pública sobre o retorno dos voos de grande porte ao local. Requerimen-
to: deputado Gustavo Valadares

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Comissão de Saúde (Contagem) – visita ao Hospital José Lucas Filho e 
à Maternidade Juventina Paula de Jesus, para verificar as condições de 
funcionamento das duas unidades. Requerimento: deputada Marília 
Campos

10h30
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao Ae-

roporto de Confins para verificar os desdobramentos da audiência públi-
ca sobre o retorno dos voos de grande porte ao Aeroporto da Pampulha. 
Requerimento: deputado Gustavo Valadares

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

tim
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, com 

a presença de convidados, a situação dos horticultores do Sul do Estado, 
em especial no que se refere às culturas de morango, batata e brócolis. 
Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – debater, com a presença de convidados, as providências necessárias 
para a aplicação da Lei 21.157, de 2014, que estabelece a descentraliza-
ção da Comissão de Exames Especiais do Detran. Requerimento: depu-
tados Duarte Bechir, Arnaldo Silva e Arlen Santiago

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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. 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 permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

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

 0h Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN 
 1h Segunda Musical – Quarteto de Cordas Horizonte
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (13/12) – Semana Nacional 

de Comunicação 
 4h25 Palestra – Sistema político e reforma do sistema político, com 

Wladimir Dias
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Direitos das 

crianças e dos adolescentes
 6h30 Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Suicídio entre jovens 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direitos do turista 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Direitos das 
crianças e dos adolescentes

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Suicídio entre jovens 
 20h Geração – Banda Graveola
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de comissões 
 21h Memória e Poder – Manoel Cyrillo, ex-guerrilheiro da ALN 
 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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