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Semana tem debates sobre fiscais e 
inclusão de pessoas com deficiência

Reunião trata da violência contra a mulher
municípios e seu impacto na 
manutenção dos serviços pú-
blicos para a população rural. 

No Plenarinho II, a reu-
nião é da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte. Os parlamentares da 
comissão vão discutir a atu-
ação de órgãos de defesa do 
consumidor em Frutal (Triân-
gulo Mineiro). Alguns procedi-
mentos adotados por institui-
ções como Procon, Ministério 
Público e Vigilância Sanitária 
estariam gerando dúvidas.

nal da Síndrome de Down.
A síndrome de Down é 

uma alteração genética, que 
se dá pela existência de um 
cromossomo extra nas célu-
las do organismo, afetando o 
desenvolvimento intelectual 
e cognitivo da pessoa.
Repasses – Outras duas reu-
niões ocorrem na quinta-fei-
ra (22), ambas às 10 horas. 
No Auditório José Alencar, a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria debate o atraso 
nos repasses do Estado aos 

no Auditório José Alencar so-
bre as políticas de promoção 
da participação comunitária e 
familiar das pessoas com sín-
drome de Down. 

A reunião ocorre no con-
texto da Semana Estadual 
da Síndrome de Down. A Lei 
20.742, de 2013, prevê que 
nessa ocasião sejam realiza-
das no Estado atividades de 
orientação da população e de 
promoção da inclusão social. 
A data de 21 de março tam-
bém marca o Dia Internacio-

Duas audiências públicas es-
tão marcadas para quarta-fei-
ra (21). Às 9h30, no Auditório 
do andar SE, a Comissão de 
Direitos Humanos vai debater 
os índices de violência contra a 
mulher, como parte da agenda 
do Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado no dia 8 deste 
mês. Um dos objetivos é con-
tribuir para o aperfeiçoamento 
da legislação sobre o assunto.

Às 14h30, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência faz reunião 

Luiz Santana

Fiscais agropecuários participaram de reunião da Comissão de Agropecuária, na semana passada

mite a concessão de aumen-
tos salariais nesse momento, 
uma vez que o Poder Executi-
vo extrapolou os limites para 
gastos com a folha de pessoal.

Já no caso da Gedima, o 
que os grevistas querem é a 
retirada do fator de dedução, 
que reduz o valor da remu-
neração total. Além disso, os 
servidores querem a institui-
ção de auxílio-alimentação.

O plano de carreira em 
questão se refere ao Institu-
to Mineiro de Agropecuária 
(IMA), órgão onde estão lota-
dos os fiscais agropecuários. 
Esse plano, segundo divulgou 
o próprio IMA, já está pron-
to e teria um impacto de R$ 
64 milhões anuais, mas não 
foi enviado para análise da 
 ALMG porque a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal não per-

governo vem adiando o aten-
dimento de algumas de suas 
reivindicações, entre as quais 
o envio de uma proposta de 
plano de carreira à ALMG e a 
mudança na forma de cálculo 
da Gratificação de Escolarida-
de, Desempenho e Produtivi-
dade Individual e Institucio-
nal (Gedima). Esses dois pon-
tos já teriam sido acordados 
com o governo.

As políticas de inclusão das 
pessoas com síndrome de 
Down, os índices de violência 
contra a mulher e as condi-
ções de trabalho dos fiscais 
agropecuários são alguns 
temas que as comissões da 
Assembleia Legislativa vão 
discutir nesta semana. 

A primeira reunião com 
convidados está marcada 
para amanhã, às 10 horas, 
no Auditório do andar SE. A 
audiência será promovida 
pela Comissão de Agropecu-
ária e Agroindústria, que vai 
debater as reivindicações dos 
fiscais agropecuários do Es-
tado, em greve desde o dia 9 
de março. Eles reclamam do 
descumprimento, pelo go-
verno do Estado, de acordos 
firmados com a categoria em 
2015. Na reunião, também 
será discutido se a fiscaliza-
ção agropecuária é uma car-
reira típica do Estado ou se 
poderia ser terceirizada.

Representantes dos gre-
vistas participaram de reu-
nião da Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria na 
quarta-feira, dia 14 de março. 
Na ocasião, eles se queixa-
ram de que, desde 2015, o 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Fernando Muzzi e Selmma Carvalho 
 0h30 Comissão de Administração Pública (19/10) – Situação do 

setor de perícia médica e saúde ocupacional da administração 
pública estadual 

 4h35 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 
e riscos, com Daniel Reis 

 6h30 Sala de Imprensa – A intervenção militar no Rio e o debate público
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Apacs 
	 9h	 #Confirma	
 9h30 Comissão de Participação Popular (5/10) – Debate políticas 

de prevenção da criminalidade em Minas Gerais
 13h Geração – Atriz Thaís Garayp 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h50 Comissão de Agropecuária (17/11) – Debate a construção do 
centro de especialização e pesquisa do queijo artesanal do Serro

 17h30 Segunda Musical – Diogo Alvarez, Juliana Marin e Gisele Fernandes 
 18h Sala de Imprensa – A intervenção militar no Rio e o debate 

público
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 21h35 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (19/3)

Das 8 às 18 horas
• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)

Terça-feira (20/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
10 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater, com 
a presença de convidados, o não cumprimento pelo governo do Estado 
de acordo com fiscais agropecuários. Requerimento: deputados Antônio 
Carlos Arantes e Fabiano Tolentino

10h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (21/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença 
de convidados, os índices de violência contra a mulher. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-

rinho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Minas, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório José 

Alencar) – debater, com a presença de convidados, as políticas de promo-
ção da participação comunitária e familiar das pessoas com síndrome de 
Down. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes e Duarte Bechir

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho III)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (22/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 5º ano do ensino fundamen-
tal do Instituto da Criança, de Belo Horizonte

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório José Alencar) – de-

bater, com a presença de convidados, o impacto da situação financeira 
dos municípios nos serviços públicos para a população rural. Requeri-
mento: Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 
– debater, com a presença de convidados, a fiscalização de estabeleci-
mentos comerciais em Frutal. Requerimento: deputado Arnaldo Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 5º ano do ensino fundamen-

tal do Instituto da Criança, de Belo Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – show comemorativo de 35 anos de carreira do músico Pau-
linho Pedra Azul

Sexta-feira (23/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
14 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade de Direito da 
UFMG, de Belo Horizonte


