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Willian Dias

O Parlamento Jovem de Minas 2018 foi lançado ontem, em solenidade no Salão Nobre da ALMG

Importância da participação política é
destacada no lançamento do PJ Minas

Presidentes de câmaras elogiam projeto
to de Juventude da Câmara 
Municipal de Caratinga (Rio 
Doce), destacou a faceta edu-
cacional do PJ Minas. “Desco-
nheço qualquer outra ferra-
menta capaz de mudar o nosso 
País que não seja a educação e 
esse projeto é um projeto de 
educação política”, declarou.

ciou. Os presidentes das Câ-
maras Municipais de João Pi-
nheiro (Noroeste), Alexandre 
Vieira Machado, e de Gonçal-
ves (Sul), Luciano Romão Leite, 
também elogiaram o projeto.

Participante da edição de 
2013, o jovem Rainer da Silva 
Alves, diretor do Departamen-

Municipal de Curvelo (Região 
Central) disse que, ao ingres-
sar no projeto, o município 
inscreveu cinco escolas. Hoje, 
são 15 escolas (duas rurais) e 
60 alunos participantes. “O PJ 
Minas já foi institucionalizado 
como programa da Câmara 
Municipal de Curvelo”, anun-

O Parlamento Jovem de Mi-
nas 2018 tem a participação 
de 88 câmaras municipais, 27 
das quais são estreantes. À so-
lenidade de lançamento com-
pareceram diversos vereado-
res e presidentes de câmaras.

Geraldo Moreira da Costa 
Filho, presidente da Câmara 

do jovem vai além da simples 
aquisição de conhecimento e 
informação. Ao se preparar 
para as diferentes etapas do 
Parlamento Jovem, ele é desa-
fiado a refletir e a propor solu-
ções para os diversos proble-
mas em sociedade”, disse ela.

Vera Lúcia destacou ain-
da a importância do tema 
escolhido pelos jovens para a 
edição deste ano, “Violência 
contra a mulher”. Segundo 
ela, esse debate é “mais do 
que oportuno e discutido em 
diversos cenários em todo o 
mundo”.

representação é feita pelo 
Poder Executivo e pelo Poder 
Legislativo”, frisou.

O deputado Duarte Be-
chir (PSD) disse ter certeza de 
que os jovens saberão obser-
var bons exemplos e traduzir 
isso no seu cotidiano. 
Maturidade – Ao lado do di-
retor-geral adjunto da Assem-
bleia, Wamberto Dias da Silva, 
a gerente-geral em exercício 
da Escola do Legislativo, Vera 
Lúcia de Castro Assis, lem-
brou que o PJ Minas chega à 
15ª edição com muita matu-
ridade. “A formação política 

tões e propostas aprovadas 
pelos jovens participantes 
do PJ Minas, transformando 
muitas delas em propostas de 
ação legislativa (PLEs). “O pro-
jeto, a cada ano, foi ganhando 
uma qualidade superior e gra-
dativamente agregando novas 
contribuições”, afirmou.

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) também elo-
giou o Parlamento Jovem. 
Segundo ele, trata-se de 
uma iniciativa mais do que 
oportuna, neste momento. 
“As pessoas não podem vi-
ver sem representação, e a 

Foi lançada ontem, em sole-
nidade no Salão Nobre da As-
sembleia Legislativa, a 15ª edi-
ção do Parlamento Jovem de 
Minas (PJ Minas), projeto de 
formação política de estudan-
tes, realizado pela ALMG em 
parceria com câmaras munici-
pais. Na cerimônia, o 1º-vice-
-presidente da ALMG, deputa-
do Lafayette de Andrada (PSD), 
que representou o presidente 
Adalclever Lopes (PMDB), ci-
tou o Patriarca da Independên-
cia, José Bonifácio de Andrada 
e Silva, para sublinhar a impor-
tância do exercício da política 
na construção da sociedade. 
“A ação política é filha da mo-
ral e da razão”, declarou. 

Lafayette de Andrada dis-
se que o País vive um momen-
to difícil e que o excesso de no-
tícias e a forma como a mídia 
em geral trata os fatos levam 
o cidadão médio a manifestar 
desânimo e até mesmo ojeriza 
à ação política. “Mas a políti-
ca, em si, não é boa nem ruim, 
é apenas uma ferramenta 
que, dependendo de quem a 
opera, poderá ter consequên- 
cias positivas ou negativas”, 
disse o parlamentar.

O deputado André Quin-
tão (PT) lembrou que o pro-
jeto surgiu quase simultanea-
mente à Comissão de Partici-
pação Popular da Assembleia, 
que sempre acolheu as suges-
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Homenagem no Legislativo lembra 50 
anos de greve histórica dos metalúrgicos

Guilherme Bergamini

A Assembleia Legislativa reali-
zou, na noite de quinta-feira (5), 
Reunião Especial de Plenário 
para homenagear os 50 anos 
da greve geral promovida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Belo Horizonte, Contagem e Re-
gião. A solenidade foi solicitada 
pela deputada Marília Campos 
(PT). Ao lado do deputado Cris-
tiano Silveira (PT), ela entregou 
ao presidente da entidade, Ge-
raldo Valgas de Araújo, placa 
alusiva ao movimento.

A greve de 1968 contou 
com a adesão de cerca de 20 
mil trabalhadores insatisfei-

tos com o arrocho salarial e 
com a repressão promovida 
pela ditadura. A paralisação 
em Minas Gerais incentivou 
outros movimentos grevistas, 
como o de Osasco (SP).

Marília Campos compa-
rou o momento histórico de 
então ao atual. “Assim como 
naquele abril de 1968, vive-
mos tempos de resistência, 
de defesa dos direitos sociais 
e de luta contra reformas ne-
fastas, como a trabalhista e 
a previdenciária, e contra a 
terceirização e a precarização 
do trabalho”, disse.

ELEIÇÕES 2018

Nove parlamentares da Assembleia
anunciam mudança de filiação partidária

nário da Assembleia Legisla-
tiva sobre a mudança de par-
tido. Nos casos em que isso 
ainda não aconteceu, as tro-
cas foram confirmadas pelos 
gabinetes dos parlamentares.

O balanço das mudanças 
partidárias é preliminar. Os da-
dos oficiais serão divulgados 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), no dia 18 de abril.

dos Partidos Políticos (Lei Fe-
deral 9.096, de 1995). Segundo 
esse dispositivo, os detentores 
de mandato eletivo em cargos 
proporcionais podem trocar de 
legenda nos 30 dias anteriores 
ao último dia do prazo para a 
filiação partidária, que ocorre 
seis meses antes do pleito.

Não há prazo para os de-
putados informarem ao Ple-

da, que deixou o PSD e agora 
é filiado ao PRB; o deputado 
Léo Portela, que saiu do PRB 
para se filiar ao PR; e o depu-
tado Sargento Rodrigues, que 
trocou o PDT pelo PTB.
Legislação – A Reforma Eleitoral 
de 2015 (Lei Federal 13.165, de 
2015) incorporou a possibilida-
de de desfiliação partidária no 
inciso III do artigo 22-A da Lei 

Esgotado o prazo para a mu-
dança de filiação partidária 
permitida pela chamada “ja-
nela” eleitoral, à meia-noite da 
última sexta-feira (6), nove par-
lamentares da Assembleia Le-
gislativa trocaram de legenda.

O partido que mais cres-
ceu em representação foi o Po-
demos, que não contava com 
nenhum integrante na ALMG. 
Agora a legenda possui três 
parlamentares: Dirceu Ribeiro 
(ex-PHS), Neilando Pimenta (ex-
-PP) e Rosângela Reis (ex-Pros).

Já o PDT foi o partido que 
mais perdeu parlamentares 
(dois) e agora conta com quatro 
deputados estaduais, tendo em 
vista a filiação de Fábio Cherem 
(ex-PSD) à legenda. Por sua vez, 
o PHS, que possuía um deputa-
do, deixa de ter representante 
no Poder Legislativo mineiro.

Também trocaram de le-
genda os seguintes parlamen-
tares: a deputada Arlete Ma-
galhães, que deixou o PV para 
se filiar ao PSDC; o deputado 
Elismar Prado, que se desfiliou 
do PDT para entrar no Pros; o 
deputado Lafayette de Andra-

Guilherme Dardanhan

Alteração na composição das bancadas foi permitida pela reforma eleitoral em vigor desde 2015
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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 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)

COMISSÕES

Eleitores com deficiência podem pedir
transferência para seções especiais

Medidas de acessibilidade foram apresentadas em audiência

Guilherme Dardanhan

e apresenta um diagnóstico 
ao governo do Estado e às 
prefeituras, com o intuito de 
firmar termos de cooperação 
para a adequação dos pré-
dios públicos utilizados. 
Interatividade – Durante a 
audiência, foi testada a ferra-
menta Reuniões Interativas, 
no Portal da Assembleia. Usu-
ários puderam encaminhar 
questionamentos aos convi-
dados, além de interagir com 
outros participantes em um 
bate-papo. A partir da próxi-
ma semana, com o lançamen-
to oficial da ferramenta, o re-
curso de interatividade estará 
disponível para utilização pe-
las demais comissões.

ção à pessoa com deficiência 
desenvolvido pelo tribunal.

Luiz Fernando também 
destacou, entre os direitos 
do eleitor com deficiência, a 
prioridade de atendimento, 
o voto assistido e a disponi-
bilização de uma certidão de 
quitação eleitoral com prazo 
de validade indeterminado. 
Ou seja, o eleitor com neces-
sidades especiais que não re-
gistra o seu voto não está su-
jeito às penalidades previstas 
aos demais.

Em relação à acessibili-
dade dos locais de votação, 
ele informou que o TRE-MG 
realiza vistorias em todas as 
seções utilizadas no Estado 

que possam ser tomadas, na 
medida do possível, as provi-
dências necessárias.

O presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), que solicitou a audi-
ência, ressaltou o apoio da 
ALMG ao esforço da Justiça 
Eleitoral para divulgar aos 
eleitores com deficiência as 
2.745 seções especiais dis-
poníveis no Estado. Ele tam-
bém destacou a importância 
desses locais para a partici-
pação política das pessoas 
com deficiência.

Diretor-geral do TRE-MG, 
Adriano Denardi Júnior co-
municou que, neste ano, o 
cidadão com deficiência ain-
da terá uma oportunidade a 
mais de votar em uma seção 
especial: aqueles que se ins-
creverem para obter o título 
de eleitor até o dia 9 de maio, 
mas não solicitarem a trans-
ferência da seção, vão poder 
fazê-lo, de maneira provisó-
ria, de 17 de julho a 23 de 
agosto.

De acordo com o juiz Luiz 
Fernando Benfatti, presiden-
te da Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão 
do TRE-MG, as seções espe-
ciais se enquadram em um 
projeto mais amplo de aten-

Representantes da Justiça Elei-
toral apresentaram ontem à 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
ações de inclusão em curso no 
Estado para a efetiva partici-
pação dessa parcela da popu-
lação nas eleições de 2018. 
Entre as principais iniciativas 
adotadas pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG), está a criação de 
seções especiais de votação.

Como explicou o presi-
dente do órgão, desembarga-
dor José Edgard Penna Amo-
rim, uma vez que o Estado não 
reúne condições de tornar 
acessíveis todos os locais de 
votação até mesmo para o seu 
uso cotidiano, a medida é uma 
opção a curto prazo para que 
eleitores contem ao menos 
com espaços específicos adap-
tados a suas necessidades.

O pedido de transferência 
do título para uma seção espe-
cial, também conhecida como 
de fácil acesso, pode ser feito 
até o dia 9 de maio, no cartó-
rio eleitoral em que o eleitor 
está inscrito. Até 90 dias antes 
das eleições, as pessoas com 
deficiência que votam nessas 
seções especiais poderão co-
municar ao juiz eleitoral, por 
escrito, suas restrições, para 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
Das 8 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Montes Claros) – encontro regional

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – ouvir representantes da 

PM sobre inquérito contra sargento. Requerimento: deputados Sargento 
Rodrigues e João Leite

10 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita ao Instituto São Rafael. Requerimento: deputados Duarte 
Bechir e Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Ministério Público para 
tratar de atraso nos repasses a municípios, na área de saúde. Requeri-
mento: deputado Carlos Pimenta

12 horas
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço José Aparecido) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – ouvir o presidente 

da Codemig sobre projeto que autoriza cisão da companhia. Requeri-
mento: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.615/17 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao município de 
Miraí

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

propostas de construção das alças norte e sul do Rodoanel. Requerimen-
to: deputado Ivair Nogueira

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – discu-
tir e votar proposições que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– debater a acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Requeri-
mento: deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Minas e Energia (Auditório SE) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho II) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Jornalista Sebastião Nery 
 1h Segunda Musical – Alessandra Arão, Kássio Arão, João Marcos 

Dias e Hélcio Vaz 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (30/11) – Debate a 

comercialização do queijo artesanal 
 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989, com 

Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Distrato de imóveis 
 13h Mundo Político 
 13h30 Assembleia ao Vivo

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

 18h Sala de Imprensa – Mídia, direitos humanos e o caso Marielle
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Privacidade na internet
 20h Comissão Especial de Indicação para Compor o Conselho 

Estadual de Educação (28/2) – Arguição pública de Dalila 
Andrade Oliveira

	20h30	 #Confirma
 21h Memória e Poder – Jornalista Sebastião Nery 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Santana (GPCV)
Diagramação: Luiz Augusto (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

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 Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna 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)

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA (cont.)


