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Humanos, que, no mesmo 
dia, também fará uma reu-
nião com convidados para 
discutir os rumos da demo-
cracia e dos direitos funda-
mentais no Brasil. 
Greve histórica – Já na quin-
ta-feira (5), a Assembleia Le-
gislativa promove Reunião 
Especial de Plenário para 
homenagear os 50 anos da 
greve geral promovida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Belo Horizonte, Contagem 
e Região. 

Minas Gerais (Covemg), di-
vulgado em 2017. A Comis-
são da Verdade auxiliou, no 
âmbito do Estado, o trabalho 
da Comissão Nacional da 
Verdade, criada em 2011, no 
que diz respeito aos esclare-
cimentos sobre as violações 
de direitos fundamentais 
praticadas no período de 
1946 a 1998, em especial du-
rante o período da ditadura 
militar, de 1964 a 1985. 

A reunião será realizada 
pela Comissão de Direitos 

co de Saúde (SUS) no Estado, 
que fará a prestação de con-
tas das despesas realizadas 
na área. A audiência pública 
acontece em cumprimento 
ao que determina o art. 36 
da Lei Complementar Fede-
ral 141, de 2012, que dispõe 
sobre normas de fiscalização, 
avaliação e controle da saúde. 

Na mesma data, serão 
debatidas as recomenda-
ções endereçadas ao Poder 
Legislativo no relatório final 
da Comissão da Verdade em 

Na quarta-feira (4), a Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Assistência Social se 
reúne para discutir o proces-
so de demissão em massa de 
funcionários da empresa An-
gloGold Ashanti, em Sabará, 
Nova Lima e região, conforme 
denúncia do Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria de Ex-
tração de Ouro e Metais Pre-
ciosos de Nova Lima e Região. 

Ainda na quarta-feira, a 
Comissão de Saúde vai rece-
ber o gestor do Sistema Úni-

Demissão de trabalhadores preocupa comissão

Assembleia de Minas adere à Semana 
de Conscientização sobre o Autismo

núncias de agressão contra a 
vereadora Luciene Fonseca 
(PPS), de Vespasiano (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte), a Comissão Extraor-
dinária das Mulheres vai até 
a cidade discutir os diversos 
tipos de violência sofridos 
pelas mulheres no município. 
A audiência pública acontece 
amanhã, no Palácio das Artes 
Nair Fonseca Lisboa.

servidores administrativos dos 
sistemas prisional e socioedu-
cativo, especialmente no que 
se refere a denúncias de práti-
ca de assédio moral e descum-
primento do acordo estabe-
lecido entre as categorias e o 
governo do Estado, em 2015, 
para a regulamentação da car-
reira e a organização da carga 
horária desses servidores. 
Violência – Motivada por de-

metas e ações para concretizar 
a política pública destinada a 
essa população (Lei 20.846, 
de 2013), além de capacitá-la 
para participar do monitora-
mento das ações governamen-
tais e sensibilizar a sociedade 
em geral a fim de combater 
atitudes de discriminação. 

Também amanhã, a Co-
missão de Segurança Pública 
vai debater a situação dos 

A Semana de Conscientização 
sobre o Autismo é um dos des-
taques da agenda da Assem-
bleia nesta semana. Durante 
o período, o Palácio da Incon-
fidência, sede do Legislativo 
mineiro, estará iluminado com 
a cor azul, que marca a campa-
nha de conscientização sobre 
o autismo em todo o mundo.

O evento é desenvolvido 
com 32 entidades parceiras e, 
na Assembleia, serão realiza-
das duas audiências públicas 
para debater questões relacio-
nadas às pessoas que sofrem 
com o transtorno do espectro 
autista (TEA). Amanhã (3), o 
debate será sobre a judicializa-
ção das demandas relativas às 
pessoas com deficiência e, na 
quarta (4), a discussão gira em 
torno das medidas necessárias 
à eliminação das barreiras que 
dificultam a participação so-
cial desse segmento.

Outro destaque da sema-
na é o fórum técnico Popula-
ção em Situação de Rua, que 
chega amanhã a Uberlândia 
(Triângulo Mineiro). O evento, 
promovido pela ALMG em par-
ceria com o governo do Estado 
e entidades da sociedade civil, 
busca elaborar um plano de 

Divulgação

 A Semana de Conscientização sobre o Autismo é realizada pela Assembleia e por 32 entidades parceiras 

Autismo. 

Conhecer para 

entender melhor.

Semana de Conscientização sobre o Autismo
Autismo: quem faz o quê em BH?
De 2 a 8 de abril de 2018, na ALMG 
e em outros espaços da cidade.
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Relatório Institucional apresenta balanço 
da atuação da Assembleia em 2017

nais são a certificação interna-
cional ISO 20000, que tornou o 
Parlamento mineiro a primeira 
instituição pública da admi-
nistração direta do País a ter o 
selo que atesta boas práticas no 
gerenciamento de serviços de 
tecnologia de informação (TI).

Foram destacados, ainda, 
os 125 anos da Biblioteca De-
putado Camilo Prates, o pro-
grama Assembleia Cultural e 
a realização da 14ª edição do 
Parlamento Jovem, que, com 
a temática da educação polí-
tica nas escolas, contou com a 
participação de 63 municípios 
de diversas regiões do Estado. 

estão no documento. São 
citadas iniciativas realizadas 
com o objetivo de dar mais 
transparência e de ampliar e 
aprimorar os canais de parti-
cipação, como a inauguração 
do Auditório José Alencar 
Gomes da Silva, o início das 
transmissões ao vivo das reu-
niões de comissões da ALMG 
pelo seu canal no YouTube e 
o acesso à íntegra das gra-
vações dessas reuniões pelo 
Portal da Assembleia, além 
do Portal Mobile, que facilita 
o compartilhamento de con-
teúdos nas redes sociais.

Outro avanços institucio-

Assembleia na elaboração 
do Plano Estadual de Cultura, 
que é considerado o marco 
regulatório dessa área por es-
tabelecer as prioridades para 
as políticas públicas culturais 
do Estado nos próximos 10 
anos. O texto é resultado do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura, evento organizado 
pela ALMG e que teve ampla 
participação da sociedade.

Na educação, foi apro-
vada uma emenda constitu-
cional que trata do Adicional 
de Valorização da Educação 
Básica (Adveb) aos servidores 
da categoria. A norma prevê 
o pagamento de adicional de 
5% a cada cinco anos de efe-
tivo exercício, contados a par-
tir de 1º de janeiro de 2012.

No ano passado, além de 
ter sido sancionada a lei que 
criou medidas protetivas para 
casos de violência contra ser-
vidores dessa área, tramitou, 
em 1º turno, o Plano Estadual 
de Educação (Projeto de Lei 
2.882/15), que define novas 
metas e estratégias para a 
educação no Estado pela pró-
xima década.
Iniciativas institucionais – 
Ações institucionais promovi-
das pela Assembleia também 

O trabalho desenvolvido pela 
Assembleia em 2017 pode 
ser consultado no Relatório 
Institucional, documento que 
traz um balanço da atuação 
legislativa durante o ano.

Entre as ações destacadas 
no relatório está a atuação da 
ALMG em prol do ajuste de 
contas públicas. Foi criada a 
Comissão Extraordinária de 
Acerto de Contas entre Mi-
nas e a União, que debateu e 
apresentou propostas para so-
lucionar os prejuízos causados 
ao Estado pela Lei Kandir e seu 
impacto no crescimento da dí-
vida de Minas com a União – 
um passivo de R$ 135 bilhões, 
acumulado em 20 anos.

O relatório também des-
taca a Lei 22.549, que institui o 
Plano de Regularização de Cré-
ditos Tributários com o objetivo 
de criar um programa que pos-
sibilite o pagamento de dívidas 
tributárias por meio de remis-
são e redução das multas e dos 
juros. O intuito é contribuir para 
ampliar o desenvolvimento so-
cioeconômico do Estado, com o 
incentivo ao recolhimento dos 
tributos inadimplidos e à manu-
tenção da regularidade fiscal. 
Cultura – O balanço apre-
senta, ainda, o trabalho da 

Ações desenvolvidas pela ALMG compõem o Relatório Institucional

Divulgação

COMISSÕES

Fechamento de postos da Cemig pauta reunião

Deputados pretendem acompanhar negociação entre sindicalistas e a Cemig 

Guilherme Dardanhan

A possibilidade de fechamen-
to de mais de cem postos de 
atendimento da Cemig no 
interior de Minas preocupa 
deputados da Assembleia. Em 
reunião realizada na última 
quarta-feira (28), a Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Assistência Social aprovou 
requerimento para realização 
de um debate público com o 
objetivo de discutir as conse-
quências desse fechamento.

O requerimento é de au-
toria do deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), que disse 
ter atendido uma solicitação 

do Sindicato dos Eletricitários 
do Sul de Minas (SindSul). 
Segundo informações do re-
querimento, a Diretoria de 
Distribuição e Comercializa-
ção da Cemig planeja iniciar 
o fechamento em 16 de abril. 
Dos cem postos que seriam 
afetados, 20 estariam no Sul 
de Minas.

De acordo com o deputa-
do, já há negociações em an-
damento entre representantes 
sindicais e a Cemig. Por meio 
do requerimento, pretende-se 
que a Assembleia acompanhe 
esses entendimentos.
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (2/4)

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)

Terça-feira (3/4)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a situação dos servidores administrativos dos sistemas 

prisional e socioeducativo. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues
10 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – representantes da Câmara Municipal de Lavras
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• 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)

ORADORES
Fichas-sujas
O decreto do governador 
que permite que pessoas 
com “ficha suja” possam 
trabalhar no funcionalismo 
público foi duramente criti-
cado pelo deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT). Segun-
do o deputado, o decreto 
revogou um dos artigos da 
Emenda à Constituição 85, 
de 2010, de sua autoria, a 

qual veda a nomeação ou 
designação para cargos no 
serviço público de pessoas 
inelegíveis em razão de atos 
ilícitos, nos termos da legis-
lação federal. Ele anunciou 
que solicitará providên-
cias ao Ministério Público 
e fará na Justiça a arguição 
de constitucionalidade do 
decreto. O parlamentar 
também repudiou a alta 

tributação imposta sobre o 
transporte público, o que 
torna elevado o valor das 
passagens de ônibus. “Te-
mos que desonerar o setor 
de transporte e acabar com 
as gratuidades”, afirmou. 
Em aparte, o deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
corroborou a indignação do 
colega quanto ao decreto do 
governador.

Caravana de Lula
O ataque a um ônibus da ca-
ravana do ex-presidente Lula 
no Paraná foi criticado pelo 
deputado Rogério Correia 
(PT), que considerou o ato 
uma iniciativa de milícias, 
como a que matou a verea-
dora carioca Marielle Franco. 
Ele acrescentou que episó-
dios como esse são fruto do 
que chamou de golpe contra 

a ex-presidente Dilma Rous-
seff. Rogério Correia também 
condenou o posicionamento 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, que afir-
mou que Lula estaria colhen-
do o que plantou. “Gostando 
ou não de alguém que expõe 
suas ideias, não podemos 
aceitar que milícias lideradas 
por produtores rurais ajam 
dessa forma”, ponderou. O 

deputado informou que o 
PT exigirá a apuração ime-
diata do fato e que já foram 
entregues à Polícia Federal 
documentos comprovando o 
envolvimento de pessoas, por 
meio de grupos de Whatsapp, 
no atentado. Ele complemen-
tou que relatos mostram que 
integrantes desses grupos 
chegaram a combinar a com-
pra de armas e munições.

Segurança pública
“Golpe é o rombo do PT na 
Petrobras descoberto pela 
operação Lava-Jato”. Essa foi 
uma das respostas do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) ao pronunciamento de 
Rogério Correia. Preocupado 
com os trabalhadores da se-
gurança pública, Rodrigues 
disse que a categoria enfren-
ta problemas de estresse de-

vido às más condições de tra-
balho. Ele questionou as pro-
messas do governador para 
a contratação de pessoal e o 
aumento da frota de veícu-
los. “A segurança em Minas 
está pedindo socorro. O PT 
é o partido dos traidores”, 
afirmou. Sargento Rodrigues 
também confrontou suposto 
luxo no gabinete do governa-
dor com carências no serviço 

público. “Pimentel gosta de 
luxo – camarão, lagosta, sal-
mão –, enquanto as escolas 
não têm dinheiro nem para 
a merenda escolar”, salien-
tou. O deputado também 
manifestou seu apoio à can-
didatura do senador Antonio 
Anastasia (PSDB) ao governo 
do Estado. “Volta, Anastasia, 
queremos um homem honra-
do como o senhor”, destacou.

Caravana de Lula II
Também enfocando o episó-
dio ocorrido com a caravana 
do ex-presidente Lula no Sul 
do País, o deputado André 
Quintão (PT) reclamou do 
“clima de intolerância e ódio 
no Brasil”. Na visão dele, o ato 
contribui para o enfraqueci-
mento da democracia. “Os 
ônibus que transportavam 
militantes foram alvejados 

por setores que não admitem 
que Lula propague ideias de 
justiça social, de uma nação 
soberana, de desenvolvimen-
to com distribuição de ren-
da”, opinou. Em resposta ao 
governador Geraldo Alckmin, 
Quintão respondeu que o PT 
plantou no Brasil o respeito 
à democracia, com ampla li-
berdade e o acesso dos mais 
pobres a uma vida digna. Por 

fim, o deputado avaliou que 
o atentado é mais um episó-
dio do que classificou como 
golpe impetrado contra a 
ex-presidente Dilma e seu 
projeto progressista. “Quan-
do Lula sai pelo Brasil defen-
dendo nosso legado, querem 
intimidá-lo. Não vamos rea-
gir com violência, mas cobrar 
das autoridades suas respon-
sabilidades”, concluiu.Fo
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 0h Zás – Paulinho Pedra Azul 
 0h30 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (5/10) – 

Debate sobre o PL federal que regulamenta o manejo e o controle 
da caça de animais silvestres 

 4h30 Palestra – História política de Minas, com Luiz Fernandes de Assis 
 6h30 Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Avanços nos juizados especiais 
 9h Palestra (inédito) – Feminismo: história, mitos e verdades, com 

Cláudia Mayorga 
10h20 Comissões de Agropecuária e de Meio Ambiente (14/3) 

– Debate sobre o uso racional e sustentável da água, em 
consonância com o 8º Fórum Mundial das Águas 

 13h Geração – Gamers 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack 

(21/2) – Debate sobre a interrupção de encaminhamentos de 

dependentes químicos às comunidades terapêuticas 
 17h10 Compactos de Comissões 
 17h25 Segunda Musical – Especial Semana do Servidor
 18h Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Parlamento Brasil 
 20h Palestra TRE – Financiamento de campanha: o impacto das 

novas regras da reforma eleitoral, com Denise Goulart, Bruno 
Carazza e Rogério Medeiros 

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE NA SEMANA (cont.)
16 horas

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

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, a judicialização 
das demandas relativas às pessoas com deficiência. Requerimento: de-
putado Duarte Bechir

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População de Rua (Uber-
lândia) – roda de conversas do encontro regional de Uberlândia

18 horas
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Vespasiano) – debater, com a 

presença de convidados, os diversos tipos de violência sofridos pelas 
mulheres. Requerimento: deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira e 
deputados Geraldo Pimenta e Antônio Jorge

Quarta-feira (4/4)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)
Das 8 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População de Rua (Uber-
lândia) – encontro regional 

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – ouvir apresentação do gestor do 

SUS no Estado sobre as atividades realizadas no setor. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, Bonifácio Mourão e 
Antônio Jorge

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presen-

ça de convidados, as recomendações dirigidas ao Poder Legislativo no 
relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais, divulgado em 
2017. Requerimento: deputado Rogério Correia

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 (Plenarinho I)

13 horas
• Manifestação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 

Gerais (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório 

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, as medidas ne-
cessárias à eliminação das barreiras que impedem a participação social 
da pessoa com deficiência. Requerimento: deputado Duarte Bechir

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  

– debater, com a presença de convidados, o processo de demissão em mas-
sa de funcionários da empresa AngloGold Ashanti, em Sabará, Nova Lima 
e região. Requerimento: deputados Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório José Alencar) – debater, com a 

presença de convidados, os caminhos da democracia e dos direitos fun-
damentais no Brasil. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV)

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

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (5/4)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)
8h30

• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Auditório José Alencar) – 
ciclo de palestras sobre a inclusão do autista na educação regular 

• Semana de Conscientização sobre o Autismo (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – oficinas e rodas de conversa

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Municipal Marconi, de Belo 

Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

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

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos 
de Belo Horizonte, Contagem e Região

• Zás (Teatro) – Espetáculo Jardins, com direção de Rogério Araújo

Sexta-feira (6/4)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação dos Artesãos de Viçosa (Galeria de Arte)


