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Velório foi marcado por homenagens
O corpo da ex-deputada foi 
velado na presença de di-
versas autoridades, entre as 
quais o governador Fernando 
Pimentel e o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), além de secre-
tários de Estado e parlamen-
tares de diferentes partidos.

“Tive a honra de ter si-
do colega de Maria José, um 
exemplo de comportamento 
político para todos nós, uma 
pessoa de vida pública exem-
plar”, disse o presidente da 
ALMG. Para o governador 
Fernando Pimentel, a ex-de-
putada “deixou um legado de 
militante das causas sociais e 
do povo desde a sua juventu-

de e nunca mudou de lado”.
O 1º-secretário da As-

sembleia, deputado Rogé-
rio Correia (PT), lembrou que 
ela participou recentemente 
da caravana do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva no 
Vale do Jequitinhonha e des-
tacou sua militância no Sindi-
cato Único dos Trabalhadores 
em Educação (Sind-UTE). 

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) não escondia a 
emoção. Segundo ele, sua tra-
jetória política foi inspirada 
na militância de Maria José, e 
sua carreira profissional como 
médico -cirurgião só foi possí-
vel graças à ex-deputada, que 
ajudou a custear seus estudos. 

“Ela trazia no nome a mais pu-
ra expressão da palavra ‘Ma-
ria’, era realmente uma mãe 
para mim”, afirmou, comovido.

O secretário de Estado 
de Direitos Humanos, Nilmá-
rio Miranda, exaltou as qua-
lidades de Maria José nas lu-
tas relativas a essa área, lem-
brando que ela foi responsá-
vel pelo projeto que resultou 
na indenização de 600 pes-
soas vítimas de tortura du-
rante a ditadura militar em 
Minas Gerais. Segundo Nil-
mário, Maria José foi também 
uma das incentivadoras do 
projeto de instalação da Uni-
versidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e do Mu-

curi, no governo do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma coroa de flores foi 
enviada por Lula ao Salão No-
bre da Assembleia, com a se-
guinte inscrição: “Sincera ho-
menagem à amiga, grande 
companheira Maria José. So-
lidariedade aos familiares e 
amigos. Lula”.
Plenário – As homenagens a 
Maria José Haueisen prosse-
guiram na Reunião Ordinária 
de Plenário, com pronuncia-
mentos do presidente Adal-
clever Lopes e também dos 
deputados André Quintão 
(PT), Durval Ângelo (PT), Bo-
nifácio Mourão (PSDB) e Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB).

Morre Maria José Haueisen, deputada
por cinco legislaturas na Assembleia

A ex-deputada estadual Ma-
ria José Haueisen faleceu, 
aos 87 anos, na segunda-feira 
(19), devido a problemas pul-
monares. O velório foi reali-
zado ontem pela manhã, no 
Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa. O sepultamento 
está marcado para hoje, às 
16h30, no Cemitério Muni-
cipal João Gabriel Costa, em 
sua cidade natal, Teófilo Oto-
ni (Vale do Mucuri).

Maria José Haueisen era 
política e professora. Formou-
-se em Estudos Sociais (1977) 
e Pedagogia (1981) na Facul-
dade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Teófilo Otoni. Foi 
presidente da União dos Tra-
balhadores no Ensino (UTE) 
na cidade e fundadora do PT 
municipal, que presidiu. Tam-
bém participou de comunida-
des eclesiais de base (CEBs).

Na ALMG, ela participou 
de cinco legislaturas, sen-
do suplente na 11ª Legisla-
tura (em exercício de 1989 a 
1991) e efetiva nas 12ª (1991-
-1995), 13ª (1995-1999), 14ª 

(1999-2003) e 15ª (2003 até 
2004) Legislaturas. Em 2004, 
foi eleita prefeita de Teófilo 
Otoni e renunciou ao manda-
to de deputada estadual. Em 
2008, foi reeleita prefeita.

Ainda no Poder Legislati-

vo mineiro, foi líder da banca-
da do partido, líder da Minoria 
e integrante de diversas comis-
sões. Presidiu as Comissões de 
Defesa do Consumidor, de Di-
reitos e Garantias Fundamen-
tais e de Meio Ambiente e Re-

cursos Naturais. Foi, ainda, 
eleita para compor a Mesa da 
Assembleia, como 2ª-secre-
tária, no biênio 1995/96. Foi 
também a primeira mulher a 
presidir a sessão de instalação 
de uma legislatura, em 2003.

Corpo da ex-deputada Maria José Haueisen foi velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa

Ricardo Barbosa
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Casos de violência nos Bairros Pilar 
e Olhos d’Água preocupam deputados

Deputados da Comissão de 
Segurança Pública preten-
dem visitar, nos próximos 
dias, as companhias de po-
lícia responsáveis pelo poli-
ciamento dos Bairros Pilar e 
Olhos d’Água, que ficam na 
região do Barreiro, em Belo 
Horizonte. Os requerimentos 
para as visitas e reuniões na 
8ª Área Integrada de Segu-
rança Pública (AISP) deverão 
ser aprovados em reunião 
extraordinária da comissão 
prevista para hoje, de acordo 
com seu presidente, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT).

O aumento da criminali-
dade nos bairros foi tema de 
uma audiência pública da co-
missão, realizada na manhã de 
ontem. Diversos moradores e 
comerciantes locais reclama-
ram da falta de segurança e 
pediram policiamento no lo-
cal, mas nenhum representan-
te do Comando da Polícia Mili-
tar esteve presente à reunião. 

O deputado Sargento Ro-
drigues, que solicitou a au-
diência, lamentou a ausência 
de autoridades convidadas e 
afirmou que um dos reque-
rimentos será um pedido de 
providências endereçado ao 
governador Fernando Pimen-
tel, porque, segundo frisou, o 
comando da PM tem se recu-
sado a participar das audiên-
cias na Assembleia Legislativa.
Intervenção – O presidente da 
Associação Comunitária Pilar 
Social, Phelipe Richard de Sou-
za Rodrigues, disse que, além 
da recente onda de assaltos e 

da violência em geral, a pos-
sibilidade de bandidos do Rio 
de Janeiro se instalarem na 
região também preocupa os 
moradores e comerciantes do 
bairro. “Bandido não muda de 
personalidade, de caráter, por 
causa de uma invasão militar 
ou ocupação, ele muda de 
local”, afirmou, referindo-se à 
intervenção do Exército para 
conter a onda de violência ur-
bana no Rio de Janeiro.

O deputado João Leite 
(PSDB) lembrou que parte da 
malha rodoviária federal pas-
sa pelas comunidades, o que 
aumenta a insegurança neste 
momento que o País vive. “Pi-
lar e Olhos d’Água são o primei-

ro acesso do Rio de Janeiro pa-
ra cá”, afirmou o parlamentar.

Segundo Aila Campolina 
de Sá Barbosa, comerciante na 
região e vítima de vários assal-
tos, as empresas estão sendo 
obrigadas a mudar a rotina e 
liberar trabalhadores mais ce-
do, por causa do medo. “Nin-
guém quer andar à noite por 
lá”, enfatizou. 

Moradores relataram, ain-
da, que os bairros não têm um 
caixa eletrônico sequer, diante 
do risco de assaltos. “O mora-
dor tem que pegar ônibus pa-
ra sacar um dinheiro e os co-
merciantes só podem traba-
lhar com cartão”, revelou Aila 
Campolina.

Valmir Ferreira Salomé, 
também comerciante, disse 
que quem não tem condições 
de pagar por segurança priva-
da está indo embora do bair-
ro. Ele afirmou que os índices 
de criminalidade apresenta-
dos pelo governo são irreais, 
porque grande parte das víti-
mas da violência não consegue 
nem registrar a ocorrência.

A moradora Sandra Apa-
recida Souza relatou atos vio-
lentos contra mulheres, nos 
pontos de ônibus e nas ruas 
do bairro. Segundo ela, um 
dos seus filhos tem deficiên-
cia física e já foi assaltado 
várias vezes, o que a deixou 
emocionalmente abalada.

Guilherme Bergamini

Comissão de Segurança Pública vai visitar companhias de polícia para discutir o problema

Delegado pede apoio da população local
O único representante das 
polícias que compareceu à 
audiência foi o delegado da 
Polícia Civil Flávio Henrique 
Grossi, da 4ª Delegacia do 
Barreiro, o qual+ também é 
responsável pela 8ª Área Inte-
grada de Segurança Pública. 
Com um efetivo de apenas 15 
policiais civis por turno, ele 
pediu apoio da população e 
convidou os moradores para 

irem até a delegacia, para dis-
cutir alternativas de combate 
aos furtos, roubos e também 
ao tráfico de drogas.

O deputado Sargento Ro-
drigues agradeceu a dispo-
nibilidade do delegado e re-
lembrou a luta pela integra-
ção das Polícias Civil e Mili-
tar, como ponto fundamen-
tal no combate ao crime. Co-
mo exemplo, ele citou a Lei 

13.968, de 2001, fruto de 
projeto de sua autoria, que 
possibilitou o compartilha-
mento de informações da se-
gurança pública no Estado.
Ocupações – Segundo o de-
legado Flávio Grossi, as ocu-
pações de terrenos na região 
também são uma preocupa-
ção da polícia e um grande 
problema social. “Aquilo lá vai 
virar um enorme e complexo 

aglomerado. Pessoas até de 
outras regiões e estados estão 
vindo e ocupando ali”, disse.

O deputado João Leite 
sugeriu ao delegado que faça 
uma investigação mais pro-
funda sobre as ocupações. 
Ele disse desconfiar que ha-
ja um líder encabeçando in-
vasões de terrenos na região 
e que estaria “ganhando mui-
to dinheiro com isso”.
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PL sobre barragens terá novo parecer 
para incorporar demandas sociais

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que trata do licenciamento 
ambiental e da fiscalização 
de barragens no Estado, te-
rá um novo relatório, o qual 
buscará incorporar e conci-
liar demandas da sociedade 
civil e dos demais setores 
envolvidos. Em audiência 
conjunta das Comissões de 
Administração Pública e de 
Minas e Energia, realizada 
ontem, o relator da maté-
ria na Comissão de Minas e 
Energia, deputado João Vítor 
Xavier (PSDB), convidou par-
ticipantes a se reunirem com 
a equipe técnica para apri-
morar o texto.

O PL 3.676/16 foi propos-
to pela Comissão Extraordiná-
ria das Barragens, criada pela 
ALMG após o rompimento da 
Barragem de Fundão, da mi-
neradora Samarco, em Ma-
riana (Região Central do Esta-
do), no dia 5 de novembro de 
2015. Ao longo da tramitação, 
ele foi modificado e acabou 
aprovado pelo Plenário, em 
1º turno, na forma do subs-
titutivo nº 2, da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

Maria Teresa Corujo, da 
coordenação do Movimen-
to pelas Serras e Águas de 
Minas, apresentou um com-
parativo entre o texto apro-
vado e aquele proposto à 
 ALMG em um projeto de 
iniciativa popular, denomi-
nado “Mar de lama nunca 
mais”. Essa proposta, feita 

em parceria com o Ministé-
rio Público (MP), coletou 55 
mil assinaturas.

Para a ativista, houve uma 
total desvirtuação da proposta. 
Um dos pontos citados por Ma-
ria Tereza foi o fim da exigência 
de caução para as barragens.

O promotor de Justiça 
Francisco Chaves Generoso 

também pediu que o relató-
rio privilegie a proposta po-
pular e observe a nota técni-
ca enviada pelo MP com su-
gestões. Uma das propostas é 
a que prevê a implantação de 
barragens apenas se não hou-
ver outra tecnologia disponí-
vel, como o tratamento de re-
síduos secos, por exemplo. 

Deputados ouviram reivindicações de movimentos sociais e de outros setores sobre o texto do projeto

Daniel Protzner

COMISSÕES

Especialistas sugerem alterações no texto
O PL 3.676/16 precisa consi-
derar o texto de iniciativa po-
pular, mas deve ir além quan-
to à gestão das barragens e 
à transparência. Foi o que 
sugeriu o coordenador do Fó-
rum Nacional da Sociedade 
Civil nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas, João Clímaco 
Filho. Ele propôs que a nor-
ma mineira traga indicadores 
de transparência. 

Júlio César Dutra Grillo, 
superintendente regional do 
Ibama, defendeu a exigên-
cia de caução para toda a ba-
cia hidrográfica e argumen-
tou que nenhuma segurado-
ra vai se propor a pagar isso, 
em função do alto risco. Grillo 
também ponderou que a ano-
tação de responsabilidade 
técnica (ART) de uma barra-

gem deve considerar as possi-
bilidades de volume maior de 
chuvas, de entupimentos e de 
tremores de terra.

Já os representantes do go-
verno do Estado, Luiz Gonza-
ga Bernardo, da Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente, e Va-
nessa Coelho Naves, da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), defenderam uma ou-
tra redação para o projeto.

De acordo com os técni-
cos, o PL 3.676/16 deveria se 
concentrar na gestão da se-
gurança das barragens e não 
no licenciamento ambiental, 
que já é tratado em norma es-
pecífica e recente. “Isso esta-
ria mais alinhado com a políti-
ca nacional de fiscalização de 
barragens e evitaria conflitos”, 

argumentou Vanessa Coelho.
Avanços – O deputado Rogé-
rio Correia (PT), relator da Co-
missão das Barragens, ponde-
rou que alguns pontos foram 
realmente polêmicos, mas 
podem ser revistos. Entretan-
to, ele destacou os avanços 
do texto aprovado em relação 
à legislação atual.

Um deles é a exigência 
do Plano de Ação Emergen-
cial (PAE), com alerta sonoro. 
Outro ponto destacado pe-
lo deputado é a proibição da 
postergação de exigências de 
cada etapa do licenciamento 
para a etapa seguinte e sua 
transformação em condicio-
nante. “Não podemos con-
tinuar com a atual norma. O 
impasse só interessa ao setor 
minerário”, acrescentou.

O representante do sin-
dicato das mineradoras (Sin-
diextra), Luis Márcio Viana, 
afirmou que as empresas são 
favoráveis ao texto aprovado.

O deputado João Maga-
lhães (PMDB) destacou acordo 
para aprovar o texto em 1º tur-
no e rediscutir a proposta ago-
ra. “Temos urgência de uma 
nova legislação, mas não ne-
cessariamente o texto que tra-
mita”, reiterou João Vítor Xa-
vier, que solicitou a audiência 
juntamente com o deputado 
Tadeu Martins Leite (PMDB).

Na fase de debates, pes-
soas que moram próximas 
de barragens, como em Con-
gonhas e Conceição do Mato 
Dentro, relataram o medo diá-
rio de novos rompimentos e 
sugeriram alterações no texto.
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Comissão define calendário de eventos
sobre direitos da pessoa com deficiência

Até o início de abril, a Assem-
bleia Legislativa deverá reali-
zar eventos para discutir po-
líticas públicas direcionadas 
a pessoas com doenças raras, 
síndrome de Down e transtor-
nos do espectro do autismo. 
A agenda foi definida ontem 
pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, em conjunto com 
representantes de entidades, 
convidados pelo deputado 
Duarte Bechir (PSD), que pre-
side a comissão.

A iniciativa de convidar a 
sociedade civil para definir o 
calendário de atividades foi 
elogiada pelos participantes 
da reunião, como o presidente 
do Conselho Estadual de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Conped), Alexan-
der Malheiros, e o deputado 
Antonio Carlos Arantes (PSDB).

Já na próxima semana, foi 
definida a realização de um 
evento no dia 28, para discutir 
a situação das pessoas que so-
frem com doenças raras. A da-
ta oficial referente ao tema é o 
dia 29 de fevereiro, que ocor-
re apenas nos anos bissextos. 
Por esse motivo, foi escolhida 
uma data alternativa.
Down – O evento seguinte 
deverá ser em 21 de março, 
Dia Internacional da Síndro-

me de Down. Foi definida a 
participação do presidente 
do Instituto Mano Down, 
Leonardo Gontijo Gomes, 
que defendeu o aprimora-
mento da legislação sobre o 
tema. Ele citou a experiência 
de sua própria família, uma 
vez que tem um irmão com 
síndrome de Down, Eduardo 
Gontijo, que é músico.

Leonardo cobrou a apro-
vação, em Minas, de um proje-

to que já é lei em outros 16 es-
tados, para que representan-
tes de entidades possam par-
ticipar do momento em que as 
famílias recebem a notícia de 
que a gravidez envolve um be-
bê com síndrome de Down. Es-
sa participação garantiria uma 
informação mais confiável e 
mais perspectivas de progres-
so para a criança. “No nosso 
caso, o médico disse que meu 
irmão não ia falar, não ia andar 

e ia morrer aos quatro anos”, 
relatou Leonardo Gontijo.

Já no dia 26 de março, 
poderá haver uma audiên-
cia pública para tratar do Dia 
Estadual das Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apaes), que é comemo-
rado um dia antes. A realiza-
ção da reunião está condicio-
nada à possibilidade de parti-
cipação do deputado federal 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG).

Willian Dias

Realização das atividades pela comissão foi discutida com representantes de entidades

Autismo será tema de atividades em abril
O evento seguinte definido 
pela comissão parlamentar é 
a Semana Estadual de Cons-
cientização sobre os Trans-
tornos do Espectro do Autis-
mo, que está prevista na Lei 
22.419, de 2016. Os eventos 
começam no dia 2 de abril, lo-
go após o domingo de Páscoa. 
Nessa data, será realizado 
pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte o encontro “Autismo – 
Quem faz o quê em BH”, com 
o objetivo de discutir a lei mu-
nicipal que trata do tema.

Na ALMG, foi programada 
para o dia 4 de abril uma au-
diência pública com represen-

tantes de órgãos governamen-
tais para discutir possíveis me-
lhoras nas políticas públicas 
voltadas para esse segmen-
to. “Precisamos reunir enti-
dades representativas, prefei-
turas, governo e Assembleia 
para somar esforços a fim de 
construir mecanismos a se-
rem aplicados precocemen-
te, para que essas pessoas te-
nham uma vida melhor, quan-
do adultas”, afirmou Duarte 
Bechir, sobre o autismo.

Outros eventos estão sen-
do programados ao longo da 
mesma semana, para discu-
tir saúde e educação dos au-

tistas, vida profissional e sua 
contribuição para a socieda-
de. Serão encontros no Cen-
tro de Referência da Juventu-
de e na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), além de uma 
comemoração na Praça da As-
sembleia, no dia 8 de abril.

Também em 8 de abril é 
celebrado o Dia Nacional do 
Braille, alfabeto para deficien-
tes visuais. Em função disso, foi 
programada uma agenda para 
10 de abril. Pela manhã, deverá 
acontecer uma visita ao Institu-
to São Rafael, em Belo Horizon-
te. À tarde, está prevista uma 
audiência pública com repre-

sentantes do instituto e a parti-
cipação da escritora Elisete Lis-
boa, que é deficiente visual.
Reuniões – Ainda na reunião 
de ontem, a Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência aprovou três 
requerimentos, de autoria do 
deputado Duarte Bechir, para 
realização de reuniões com 
convidados. Os assuntos são 
o projeto de criação do Fundo 
Estadual dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, o funcio-
namento das escolas de edu-
cação especial e o trabalho do 
Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania.
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Segurança pública 1
A segurança pública em Se-
te Lagoas (Região Central) e 
cidades vizinhas foi o assun-
to do discurso do deputado 
Douglas Melo (PMDB). Ele 
destacou a queda no nú-
mero de roubos na região: 
1.902 em 2017, 40% abaixo 
dos 3.220 do ano anterior, a 
maior redução no Estado. A 
melhoria, na opinião do de-

putado, se deve à implanta-
ção, no fim de 2016, da 19ª 
Região Integrada de Segu-
rança Pública (Risp), em Sete 
Lagoas. “Antes, a Polícia Mili-
tar contava com três viaturas 
para trabalhar em nossa ci-
dade, de 250 mil habitantes. 
Com a Risp, recebemos mais 
40 viaturas, além de 72 poli-
ciais, propiciando uma que-
da na criminalidade na re-

gião”, declarou. Ele agrade-
ceu ao governador Fernando 
Pimentel e à cúpula das po-
lícias pelo apoio. Em aparte, 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT) disse que a melhoria na 
segurança ocorre em todo 
o Estado. “Foram entregues 
140 viaturas da PM e 51 via-
turas da Polícia Civil. E 1.080 
investigadores estão sendo 
chamados”, enfatizou.

Segurança pública 2 
O deputado Isauro Calais 
(PMDB), por sua vez, criti-
cou a atuação do governo 
de Minas na área de segu-
rança pública na Zona da 
Mata. “Tenho visto de perto 
o sucateamento das Polícias 
Civil e Militar em Juiz de Fo-
ra”, afirmou ele, realçando 
que, desde que era verea-
dor na cidade, cobrava me-

lhorias por parte do gover-
no estadual. Isauro Calais 
disse que sua preocupação 
aumenta agora com o anún-
cio da intervenção militar 
no Estado do Rio de Janeiro. 
“Nós vemos a facilidade da 
entrada de drogas e armas 
em Juiz de Fora e municí-
pios próximos”, declarou. 
Em sua opinião, são neces-
sários mais investimentos 

do governo de Minas na 
região da Zona da Mata. 
“Precisamos com urgência 
de mais viaturas e efetivos. 
Se não colocarem mais ho-
mens na divisa com o Rio, 
os traficantes vão entrar”, 
alertou. Em aparte, o depu-
tado João Leite (PSDB) disse 
que o governo deve garantir 
a segurança na divisa de Mi-
nas Gerais com o Rio.

ORADORES

Governo do Estado 
Ao comentar declarações do 
governador Fernando Pimen-
tel sobre a herança negativa 
de administrações passa-
das, o deputado Bonifácio 
 Mourão (PSDB) afirmou que 
o atual governo está perdido. 
“O governador dá calote nos 
municípios – só na saúde a 
dívida é de R$ 2,5 bilhões –, 
atrasa salários e põe a culpa 

nos governos passados, sen-
do que já está no último ano 
de mandato”, disse. Bonifá-
cio Mourão discordou tam-
bém do governador por criti-
car a Cidade Administrativa. 
“Antes, era tudo espalhado, 
cada secretaria num lugar. 
Veio (o então governador) 
Aécio Neves e concentrou 
tudo, facilitando a vida dos 
prefeitos. Além disso, a Ci-

dade Administrativa tam-
bém prestigiou o vetor nor-
te, que antes era esquecido 
pela prefeitura da Capital”, 
destacou. O deputado ain-
da criticou o tratamento 
dado pelo governo estadual 
aos professores. Em aparte, 
a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) parabenizou Bonifá-
cio Mourão por seu pronun-
ciamento.

Homenagem
Emocionado, o deputado 
Doutor Jean Freire (PT) ho-
menageou a ex-deputada es-
tadual e ex-prefeita de Teófilo 
Otoni, Maria José Haueisen, 
falecida na segunda-feira 
(19). Ele lembrou que ela 
foi uma das pessoas que o 
ajudou a custear seu curso 
de medicina. “Graças a essa 
mulher de garra, me formei 

e hoje mantenho um projeto 
que ajuda outros jovens a es-
tudar. Dessa forma, estou de-
volvendo à sociedade o que 
Maria José Haueisen fez por 
mim”, afirmou. Doutor Jean 
Freire disse que criou a Cara-
vana Pé na Estrada inspirado 
num projeto da ex-prefeita, 
que incluía visitas constantes 
a pequenas comunidades. 
“Que todos possamos levar 

adiante o legado de Maria 
José Haueisen, essa guerreira 
que lutava pelos mais pobres 
dos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri. Ela não vivia da 
política, mas para a política, 
esse dom de Deus para pro-
mover o bem comum. Para 
onde eu for, levarei comigo 
esse exemplo”, concluiu, sen-
do aplaudido pelos outros 
parlamentares.

COMISSÕES

Audiência pública na Praça Sete
celebra o Dia Internacional da Mulher

A realização de uma audiên-
cia pública na Praça Sete, no 
Centro de Belo Horizonte, no 
dia 8 de março, foi aprovada 
ontem pela Comissão Ex-
traordinária das Mulheres. O 
evento terá como tema “Mu-
lheres na luta por direitos: 
resistência, poder e democra-

cia” e marcará o Dia Interna-
cional da Mulher.

O requerimento é de au-
toria das deputadas Marília 
Campos (PT), Celise Laviola 
(PMDB), Ione Pinheiro (DEM), 
Arlete Magalhães (PV), Geisa 
Teixeira (PT) e Rosângela Reis 
(Pros) e do deputado Tadeu 

Martins Leite (PMDB). A pro-
gramação do evento está sen-
do definida em reuniões pre-
paratórias na ALMG.
Fapemig –  Em outra reunião, 
também realizada ontem, 
o deputado Tadeu Martins 
Leite foi eleito presidente da 
comissão especial criada pa-

ra analisar a indicação, feita 
pelo governador Fernando 
Pimentel, de Evaldo Ferreira 
Vilela para a presidência da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado (Fapemig). O 
deputado Durval Ângelo (PT) 
vai acumular as funções de vi-
ce-presidente e relator.
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Lite-
ratura e Bibliotecas (Sala de Reunião 2 da GPI) – 1ª reunião do comitê 
de representação

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 3.312/16 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que institui a Política Estadual dos Atingidos por 
Barragens e Outros Empreendimentos

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.931/18 (1º turno), do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre 
a revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores do órgão

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
 • Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a situação do Centro Infantil Sargento Marizeth Cardoso 
da Mata. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditó-
rio SE) – debater, com a presença de convidados, a situação do Ipsemg 
e das perícias médicas, a partir de diagnóstico realizado pelo Sind-UTE. 
Requerimento: deputado Rogério Correia

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.444/15 (1º turno), do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre 
a prioridade de tramitação dos processos administrativos em que figure 
como parte interessada pessoa com idade igual ou superior a 65 anos

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário 
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenari-
nho IV) – debater, com a presença de convidados, a interrupção dos encami-
nhamentos de dependentes químicos a comunidades terapêuticas por meio 
do programa Aliança pela Vida. Requerimento: deputado Antônio Jorge

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 

comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h25 Minas é Muitas – Diamantina 
 1h Panorama – Censo escolar 2017
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (26/10) – Debate os riscos e as formas de 

prevenção do AVC  
 4h40 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
 6h30 Via Justiça – Direito do consumidor 
 7h Zás – Joaci Ornellas
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Censo escolar 2017
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 21h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 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)
PRE 49/17

Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-
tém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de criar a 
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 
2º turno (urgência)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Votação em 1º turno

A Rádio Assembleia produz conteúdo jornalístico e informativo institucional sobre o trabalho 
parlamentar,  sem vínculo partidário ou político, facilitando o direito do cidadão de acompanhar 
as atividades da ALMG.  O material produzido pela rádio é distribuído gratuitamente para mais de 
600 emissoras cadastradas. Saiba mais em www.almg.gov.br/acompanhe/radio_assembleia


