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Mediação pode agilizar solução de conflitos
Uma das ideias defendidas du-
rante a audiência para agilizar 
a assistência às pessoas com 
deficiência foi a criação de uma 
vara judicial especializada. Para 
a representante da Comissão 
de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência da 
OAB ‑MG, a advogada Mariana 
Resende, essa seria uma forma 
de permitir a especialização 
dos magistrados responsáveis.

O deputado Arnaldo Silva 
(PR) chamou atenção para o 
peso da judicialização para os 
municípios, que acabam assu-
mindo responsabilidades que 

seriam do Estado ou da União.
Para o coordenador da 

Defensoria Especializada do 
Idoso e da Pessoa com Defi-
ciência, Estêvão Carvalho, o 
ideal é resolver a maior par-
te das demandas administra-
tivamente, sem necessidade 
de judicialização.

Já o desembargador Sau-
lo Penna disse ver a judiciali-
zação de forma positiva, por 
acreditar que ela reflete a 
busca da população pela efe-
tivação de seus direitos.

Quanto à ideia de criação 
de uma vara especializada 

em direitos das pessoas com 
deficiência, ele lembrou que 
as demandas do segmento 
podem ser resolvidas pelos 
120 Centros Judiciais de So-
lução de Conflitos e Cidada-
nia (Cejuscs) espalhados pelo 
Estado, órgãos de conciliação 
que poderiam analisar essas 
disputas de forma mais ágil.

O juiz Maurício Ferreira 
propôs que o Poder Judiciá-
rio e a comissão parlamen-
tar se unam para criar um Ce-
jusc na ALMG, que seria “um 
posto avançado” para atendi-
mento às demandas das pes-

soas com deficiência. 
O deputado Carlos Pi-

menta (PDT) elogiou a ideia 
de priorizar o Cejusc no ca-
so das demandas de saúde, 
com o objetivo de contornar 
a morosidade da Justiça. 
Semana de conscientização 
– A reunião da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência faz parte da 
Semana de Conscientização 
sobre o Autismo, promovida 
pela ALMG e por 32 entidades 
parceiras. A programação de 
debates e atividades culturais 
prossegue até sexta ‑feira (6).

Autoridades discutem como apoiar
demandas das pessoas com deficiência

Um processo de adoção que 
demorou três anos foi um 
dos exemplos mais graves de 
morosidade da Justiça que foi 
apresentado em audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
que discutiu a judicialização 
de necessidades dessa parcela 
da população, em especial da-
queles que sofrem do transtor-
no do espectro autista (TEA).

O advogado Alexandre 
Corradi, de Sabará (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte), é hoje pai de uma me-
nina de 7 anos de idade com 
paralisia cerebral. Ele relatou 
à comissão que sua filha te-
ve que aguardar dois anos e 
meio em um abrigo antes de 
ir para sua casa, apenas em 
decorrência da burocracia. É 
um tempo muito longo para 
uma criança, que pode fazer 
uma diferença ainda maior no 
tratamento da paralisia cere-
bral ou de outra condição es-
pecial, conforme ele lembrou.

Entre os casos relatados 
durante a reunião também 
estão os de dificuldades pa-
ra obter medicamentos do 

Estado, vagas em escolas es-
peciais, tratamento de saú-
de ou mesmo transporte pa-
ra esse tratamento.

Presidente da comissão, o 
deputado Duarte Bechir (PSD) 
disse saber do caso de um pai 
que teve recusada a matrícu-
la de seu filho em 17 escolas. 

Diante disso, a decisão do pai 
foi de não procurar a Justiça, 
por medo de que o filho fosse 
maltratado em uma institui-
ção obrigada a acolhê‑lo.

O perigo de maus‑tratos 
é real. Um exemplo foi relata-
do pelo representante da Or-
dem dos Advogados do Bra-

sil (OAB‑MG) de Santa Luzia 
(Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte), Fabrício Diego 
Costa. “Eu judicializei o caso 
de um aluno autista que foi 
agredido, torturado e acor-
rentado dentro do banheiro 
por um coordenador da esco-
la que frequentava”, afirmou.

Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez parte da semana estadual sobre o autismo

Willian Dias
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Comissão dá aval a projeto que autoriza
o Estado a utilizar veículos apreendidos

A Comissão de Segurança 
Pública emitiu ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 4.635/17, 
do deputado Dilzon Melo 
(PTB), que autoriza o Estado 
a utilizar veículos apreendi-
dos em razão de ilícitos ad-
ministrativos e penais.

Essa autorização não con-
templa os veículos apreen-
didos em razão do tráfico de 
drogas. Além disso, só pode-
rão ser utilizados os veículos 
não reclamados pelos pro-
prietários no prazo de 60 dias.

O relator, deputado João 
Leite (PSDB), opinou pela 
aprovação da proposição em 
sua forma original. Em seu 
parecer, ele lembrou que es-
ses veículos, levados para 
pátios e depósitos públicos, 
acabam se deteriorando.

“Diante desse quadro, 
é cabível ao Estado discipli-
nar, em lei, o destino provisó-
rio desses veículos para per-
mitir seu uso pelos órgãos do 
Poder Executivo”, argumen-
ta João Leite, em seu parecer.

O PL 4.635/17 pode se-
guir agora para análise de 1º 

turno da Comissão de Admi-
nistração Pública, antes de ir 
a Plenário.
Unidade da PM – Também foi 
aprovado requerimento do 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), presidente da comis-
são, para a realização de au-

diência pública sobre o fecha-
mento da 156ª Companhia 
da Polícia Militar em Patos de 
Minas (Alto Paranaíba) e a sua 
transferência para a sede do 
15º Batalhão.

Segundo o parlamentar, 
existe a possibilidade de cres-

cimento da criminalidade, 
pois aumentará o tempo de 
resposta da polícia em deter-
minadas áreas do município. 
O deputado também frisou 
que o fechamento da compa-
nhia não resultará em ganhos 
financeiros para o Estado.

COMISSÕES

Guilherme Bergamini

A comissão opinou pela aprovação do projeto, em 1º turno, na sua forma original

Assassinato de Marielle motiva reunião
Outras comissões aprovaram 
requerimentos de audiência 
pública ontem. Os desdobra-
mentos dos assassinatos da 
vereadora Marielle Franco, 
do Rio de Janeiro, e de seu 
motorista, Anderson Pedro 
Gomes, ocorridos no dia 14 
de março, serão tema de 
 reunião da Comissão Extraor-
dinária das Mulheres. A soli-
citação é da deputada Marília 
Campos (PT).

A mesma comissão apro-
vou outros cinco requerimen-
tos. Quatro deles são de au-
toria de Marília Campos, que 
propõe discussões sobre: o 
impacto da reforma traba-
lhista na vida das mulheres; a 
candidatura e a inserção des-
sa parcela da população nas 
eleições de 2018; a violência 

contra as mulheres; e pautas 
e temas apresentados pelos 
movimentos feministas.

A pedido da deputada 
Geisa Teixeira (PT), será agen-
dada audiência conjunta com 
a Comissão de Saúde sobre o 
PL 4.677/17, que dispõe so-
bre a implantação de medi-
das de informação e prote-
ção à gestante e à parturien-
te contra a violência obstétri-
ca no Estado.
Ensino a distância – A expan-
são dos cursos de graduação 
na área da saúde ofertados 
na modalidade de ensino a 
distância será tema de au-
diência da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia. 
O requerimento é do deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB).

Outros parlamentares que 

tiveram requerimentos apro-
vados pela comissão foram 
os petistas Cristiano Silvei-
ra e Marília Campos. Ambos 
pedem que a ALMG aborde 
o atraso no pagamento das 
bolsas de pesquisa ofereci-
das pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa de Minas Ge-
rais (Fapemig).

Outro debate, propos-
to pelo deputado Gil Perei-
ra (PP), será sobre os cursos 
técnicos a serem implan-
tados pelo governo federal 
em 12 cidades mineiras, en-
tre as quais Bocaiuva (Nor-
te de Minas), Ibirité (Região 
Central do Estado) e Joaíma 
(Vale do Mucuri).

Os parlamentares da co-
missão também vão se reu-
nir para ouvir esclarecimen-

tos do secretário de Estado 
de Governo, Odair Cunha, so-
bre supostas declarações fei-
tas com relação à greve dos 
professores estaduais.

O pronunciamento, se-
gundo a autora do pedido, 
a deputada Ione Pinheiro 
(DEM), contém palavras ofen-
sivas que não combinam com 
a postura de um secretário do 
alto escalão do governo.
Conta de luz – Por fim, a Co-
missão de Minas e Energia 
aprovou requerimento do seu 
presidente, deputado João 
Vítor Xavier (PSDB), para que 
seja discutido o aumento de 
preço das tarifas de energia 
proposto pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel). 
O parlamentar classificou o 
aumento como um abuso. 
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Servidores denunciam assédio moral 
nos sistemas socioeducativo e prisional

Denúncias de assédio moral 
e perseguição a servidores 
administrativos dos sistemas 
prisional e socioeducativo fo-
ram apresentadas ontem, du-
rante audiência da Comissão 
de Segurança Pública.

Representantes das ca-
tegorias mencionaram, inclu-
sive, a presença de membros 
da Corregedoria da Secretaria 
de Estado de Segurança Públi-
ca na porta da ALMG, que es-
tariam filmando e perguntan-
do o nome de servidores que 
compareceram à reunião.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) condenou a 
prática. “Isso é um atentado 
ao trabalho legislativo, uma 
tentativa de ameaçar”, afir-
mou o parlamentar.

O presidente da União Mi-
neira dos Agentes de Seguran-

ça Prisional (Unimasp), Ronan 
Rodrigues, também denun-
ciou o corte do ponto dos ser-
vidores administrativos que 
haviam se mobilizado nas últi-
mas semanas, na ALMG, para 
pedir a realização da audiên-
cia pública. “Hoje eles não vie-
ram, estão lá trabalhando”, 
disse Ronan Rodrigues.

O deputado Sargento Ro-
drigues destacou que a con-
vocação de reuniões de ne-
gociação na tentativa de esva-
ziamento de audiências na As-
sembleia é prática comum da 
atual administração estadual. 
“Não caiam no conto do vigá-
rio. O presidente de sindicato 
que se acovarda não merece o 
cargo, é pelego”, salientou.

Ronan Rodrigues ainda 
classificou como uma calami-
dade a situação nas unidades 

prisionais. “O Estado não nos 
dá condições de trabalho e, 
além disso, somos persegui-
dos. E o pior: continuam nos 
mandando embora. O gover-
no precisa reconhecer o va-
lor dos agentes. As denún-
cias são muitas, mas não ve-
mos os diretores sendo puni-
dos”, completou.
Ameaça – O presidente do 
Sindicato dos Servidores 
do Sistema Socioeducativo 
 (Sindsisemg), Alex Batista 
Gomes, relatou que, em ne-
gociações realizadas com o 
governo na última semana, os 
servidores foram informados 
de que, se entrassem em gre-
ve, teriam o ponto cortado. A 
categoria cobra a regulamen-
tação do plano de carreira, a 
organização da carga horária 
e o pagamento de progressão.

O presidente do Sindsi-
semg reforçou que a maioria 
dos agentes prisionais e so-
cioeducativos já sofreram as-
sédio moral. “Os prestado-
res de serviços sempre senti-
ram medo de denunciar, mas 
agora os efetivados estão 
denunciando maciçamente”, 
afirmou.

O deputado Sargento Ro-
drigues lembrou os principais 
pontos do acordo de 2015 
que vêm sendo descumpri-
dos, como a regulamentação 
da carga horária e o comba-
te ao assédio moral. Ele tam-
bém condenou veemente-
mente o que chamou de per-
seguição do governo aos ser-
vidores mobilizados e aos 
presidentes de sindicatos.

O deputado João Leite 
(PSDB) lamentou a ausência 
dos servidores administrati-
vos na reunião. “Eles estive-
ram aqui conosco por sema-
nas cobrando. Hoje poderiam 
falar, mas não estão aqui. 
A administração atual está 
afastada das necessidades de 
vocês”, ressaltou.

Durante a reunião, diver-
sos depoimentos de agentes 
penitenciários e socioedu-
cativos confirmaram as de-
núncias dos representantes 
das categorias. Eles decla-
raram trabalhar com medo, 
sob carga horária excessiva e 
até mesmo por convocação. 
Também pediram a confec-
ção de uma identidade fun-
cional, para poderem se iden-
tificar quando estiverem fora 
das unidades prisionais.

COMISSÕES

Guilherme Bergamini

A Comissão de Segurança Pública discutiu a situação de servidores dos sistemas prisional e socioeducativo

Denúncias precisam ser formalizadas
Única representante do gover-
no presente à reunião, a supe-
rintendente de Atendimento 
ao Adolescente da Subsecre-
taria de Estado de Atendimen-
to Socioeducativo, Giselle Ciri-
lo, condenou o assédio moral 
nas unidades prisionais.

“Não concordamos com 
esse tipo de postura. Não 

é possível aprimorar o nos-
so sistema sem que escute-
mos essas críticas e manifes-
tações. Queremos chegar a 
uma solução que seja boa pa-
ra todos”, frisou.

Ela ponderou que o nú-
mero de denúncias registra-
das na pasta é muito discre-
pante em relação à quanti-

dade de denúncias ouvidas 
durante a audiência. “Mui-
tas delas nunca chegaram 
até nós de maneira formal. 
Sabemos que vocês têm me-
do de uma punição, mas a 
administração pública pre-
cisa ter a oportunidade de 
cumprir o seu dever. Temos 
inúmeros canais para essas 

denúncias, e eles precisam 
ser utilizados para podermos 
atuar”, explicou.

A superintendente ain-
da informou a intenção do 
governo de confeccionar a 
identidade funcional dos ser-
vidores e lembrou que o far-
damento dos agentes foi re-
centemente regulamentado.
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ORADORES

Autismo 
A Semana Estadual de Cons-
cientização sobre o Autismo 
foi lembrada pelo deputado 
Duarte Bechir (PSD). Presi-
dente da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, o parlamen-
tar destacou a importância 
do evento e agradeceu ao 
presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 

(PMDB), pelo apoio na or-
ganização e na divulgação 
das atividades, que com-
preendem várias audiências 
públicas sobre o tema. O 
deputado ainda lembrou o 
Dia Mundial de Conscienti-
zação sobre o Autismo, ce-
lebrado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) no 
dia 2 de abril, e mencionou 
a iniciativa do Parlamento 

mineiro de iluminar na cor 
azul a fachada do Palácio da 
Inconfidência, como forma 
de chamar a atenção para o 
autismo, condição que afeta 
quatro vezes mais homens 
do que mulheres. Segundo 
Bechir, o autismo atinge qua-
se 12 milhões de pessoas no 
Brasil. Ele clamou por “mais 
diagnóstico, mais respeito e 
menos preconceito”.

Direitos Humanos
Destacando a sua condição 
de presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, o de-
putado Cristiano Silveira 
(PT) parabenizou o colega 
Duarte Bechir pelo trabalho 
em defesa das pessoas com 
transtorno do espectro au-
tista ou outras deficiências 
em geral. Em seguida, ele 
defendeu a luta dos mili-

tantes de direitos humanos, 
lamentando “o momento de 
intolerância, preconceito, 
ódio e radicalismo” por que 
passa o Brasil. “Nosso país 
virou um grande Fla‑Flu”, 
lastimou, ressaltando que 
essa postura é alimentada 
pelo anonimato nas redes 
sociais. “Há mitos que pre-
cisam ser desconstruídos, 
como o de que militantes 

de direitos humanos defen-
dem bandidos. Defendemos 
humanos, dentro dos prin-
cípios legais e constitucio-
nais”, disse. Ele condenou as 
falhas no sistema prisional, 
que penalizam servidores e 
detentos, e pediu mais in-
vestimentos em educação. 
Em aparte, o deputado Léo 
Portela (PR) condenou a im-
punidade.

Quebra de acordo
O deputado João Leite  (PSDB) 
criticou o governo por rom-
per o acordo com os agentes 
do sistema prisional, levando 
a categoria à greve. “O go-
verno não cumpre o acordo, 
não conversa e ainda amea-
ça”, lamentou, afirmando 
que os relatos dos agentes 
apresentados em audiência 
da Comissão de Segurança 

Pública são da maior gravi-
dade. “Há casos de agres-
são de menores às agentes 
socioeducativas, um absur-
do”, exemplificou. João Leite 
também censurou a propos-
ta de venda da Codemig e 
informou que a oposição vai 
continuar obstruindo a pau-
ta do Plenário, em protesto 
contra “a entrega do nióbio 
de Araxá (Alto Paranaíba) ao 

capital estrangeiro”. Em apar-
te, Bonifácio Mourão (PSDB) 
reforçou os comentários do 
colega, criticou o discurso do 
deputado Cristiano Silveira e 
defendeu a condenação do 
ex‑presidente Lula. Em outro 
aparte, Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB) lamentou a morte 
do prefeito de Nova Resende 
(Sul do Estado), Celson José 
de Oliveira.

PLENÁRIO

Plenário recebe balanço geral do 
Estado referente ao exercício de 2017

A Assembleia recebeu, na 
Reu nião Ordinária de Plenário 
de ontem, mensagem do go-
vernador Fernando Pimentel 
com o balanço geral do Estado 
relativo ao exercício de 2017.

Demonstrativos analíti-
cos acompanham o balanço, 
contendo esclarecimentos 
apresentados pela Superin-
tendência Central de Contabi-
lidade Governamental da Se-
cretaria de Estado de Fazenda 
(SEF), além de um relatório 
de controle interno da Con-
troladoria‑Geral do Estado.

Esses documentos forne-
cem os elementos necessários 
para a análise da Assembleia 
sobre a execução orçamentá-

ria, financeira e patrimonial 
do exercício de 2017.

Na mesma reunião, o Ple-
nário também recebeu ofício 
do Tribunal de Contas do Es-
tado, por meio do qual o ór-
gão encaminha sua prestação 
de contas referente ao exercí-
cio de 2017.
Minuto de silêncio – Na aber-
tura da reunião, a pedido do 
deputado Emidinho Madeira 
(PSB), os parlamentares ob-
servaram um minuto de silên-
cio pela morte do prefeito de 
Nova Resende (Sul de Minas), 
Celson José de Oliveira. Os de-
putados Emidinho Madeira, 
Ulysses Gomes (PT) e Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) lamen-

taram a morte do político, que 
cumpria seu segundo manda-
to à frente da administração 

municipal de Nova Resende, 
e elogiaram a sua postura de 
“político e homem honrado”.

Guilherme Dardanhan

Deputados lamentaram a morte do prefeito de Nova Resende
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Agradecimentos 
A deputada Celise Laviola 
(PMDB) agradeceu a todos 
que se empenharam na rea-
lização da solenidade co-
memorativa dos 52 anos do 
MDB, no último dia 26 de 
março, na Assembleia. Ela 
destacou a presença maciça 
de lideranças do interior na 
celebração, em particular de 
prefeitos e vereadores do Va-

le do Rio Doce, e ressaltou o 
empenho e o profissionalis-
mo dos servidores da Casa, 
enfatizando o trabalho dos 
funcionários de seu gabine-
te e dos policiais legislativos. 
Segundo a deputada, graças 
aos policiais legislativos, todos 
puderam acompanhar a sole-
nidade de forma organizada, 
confortável e segura. A parla-
mentar também agradeceu à 

bancada de seu partido, ao se-
cretário nacional da agremia-
ção, o deputado federal Mau-
ro Lopes, e ao presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Celise Laviola 
afirmou, ainda, que o PMDB 
sempre defendeu a democra-
cia, “de forma aberta, acolhe-
dora e preocupada com a so-
ciedade”. “Por isso, é o maior 
partido do País”, definiu. 

Apelo ao STF
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) informou que en-
viou a cada um dos ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) uma mensagem de 
apelo para que não voltem 
atrás na decisão de permitir 
a prisão de condenados em 
segunda instância, duran-
te o julgamento do habeas 
 corpus impetrado pela defe-

sa do ex‑presidente Lula. “Se 
o STF voltar atrás, será um 
retrocesso, um desrespeito 
à Lei Penal”, disse, preven-
do que uma mudança nesse 
sentido poderá provocar até 
uma guerra civil. Ao pedir a 
prisão do ex‑presidente, o 
deputado foi criticado por 
um manifestante na galeria e 
reagiu, pedindo que a Presi-
dência suspendesse a sessão 

até que a Polícia Legislativa 
retirasse o cidadão e o iden-
tificasse, para que ele possa, 
posteriormente, “represen-
tar contra ele na delegacia”. 
Por fim, Sargento Rodrigues 
parabenizou os agentes so-
cioeducativos por estarem 
em greve e denunciou que os 
grevistas têm sido vítimas de 
perseguições, assédio moral 
e desvio de função.

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
atendimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas 
de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 

turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera denomi-
nação de edifício‑sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)
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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) – discutir e votar pareceres sobre três 
proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 4.485/17 (1º turno), 
do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a política de atendimento 
ao portador de doença de Parkinson no Estado 

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) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 834/15 (1º turno), do deputado Alen-
car da Silveira Jr., que estabelece medidas para combater o tabagismo 
no Estado  

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

pareceres sobre 13 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o 
PL 2.833/15 (1º turno), do deputado Doutor Jean Freire, que dispõe so-
bre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que serão 
submetidos a cirurgias eletivas realizadas com recursos do SUS 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 1.060/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
altera a Lei 11.317, de 1993, a qual cria a Medalha de Mérito Intelectual 
na Polícia Militar do Estado 

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

nas 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) – discutir e votar 

pareceres sobre oito proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o 
PL 3.466/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder 
Executivo a doar trechos de rodovia ao município de Brumadinho

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) – 
debater, com a presença de convidados, o processo de demissão em massa 
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 
fundamentais no Brasil. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 1.583/01 (1º turno), do deputado Alencar da 
Silveira Jr., que autoriza o Poder Executivo a reduzir a alíquota do ICMS 
incidente sobre o queijo artesanal

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

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

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas a Plenário, 
entre as quais o PL 2.906/15 (2º turno), do deputado Isauro Calais, que 
dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indeniza-
ção do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 5.501/14 (1º turno), do deputado Luiz Henrique, que declara patri-
mônio histórico, cultural e imaterial do Estado as repúblicas federais de 
estudantes de Ouro Preto 

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h35 #Confirma
 1h Panorama – Síndrome de Down
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (19/10) – 

Debate sobre a saúde única e as políticas públicas para animais 
 4h15 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis 
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Avanços nos juizados especiais
 7h Zás – Paulinho Pedra Azul 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Síndrome de Down
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Dom Luciano Mendes de Almeida 
 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 Comissão de Agropecuária (15/3) – Debate com o ministro 

do Trabalho e Emprego, Helton Yomura, sobre as demandas do 
setor agropecuário e agroindustrial no que concerne ao trabalho 
e ao emprego rural

 20h40 Compactos de Comissões 
 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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