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Participantes de fórum denunciam
violência contra mães em situação de rua

Para deputado, evento é ato de resistência
outras atividades marcaram o 
primeiro dia do fórum técnico. 
Foram abertas a feira Empreen-
dendo Vidas, com expositores 
que vivem em situação de rua, 
e a mostra de fotos e vídeos 
Do outro lado da rua, reunindo 
trabalhos da equipe de comu-
nicação da ALMG, produzidos 
para reportagem especial so-
bre o assunto. Também ontem, 
pessoas em situação de rua, re-
presentantes do poder público 
e da rede de apoio a essa popu-
lação se reuniram na atividade 
Fala Rua – Roda de Conversas. 
Continua na página 2

reito à maternidade por vive-
rem em situação de rua.

A promotora de Justiça 
Janaína Dauro ofereceu aos 
participantes o auxílio da Pro-
motoria de Justiça de Direitos 
Humanos e Apoio Comunitá-
rio, inclusive para garantir o 
acesso a água, luz e dignida-
de, na luta por uma moradia 
e pelo emprego.

O ex-ministro de Direitos 
Humanos Nilmário Miranda 
disse que todos têm a obriga-
ção de se unir contra a ameaça 
aos direitos humanos no Brasil.
Conversas – Além dos debates, 

O fórum técnico tem o 
objetivo de contribuir com 
propostas para o plano de 
metas e ações que Minas 
Gerais deverá elaborar para 
implementar a Política Esta-
dual para a População em Si-
tuação de Rua, instituída pela 
Lei 20.846, de 2013. O plano 
deverá ser encaminhado à 
ALMG pelo Poder Executivo.

Na abertura, ainda em 
alusão ao caso da esteriliza-
ção coercitiva, a defensora 
pública Júnia Carvalho la-
mentou repetidos casos em 
que mulheres perdem o di-

Representando o presidente 
da ALMG, deputado Adalcle-
ver Lopes (MDB), o deputado 
Rogério Correia (PT) disse ser 
fundamental a realização do 
fórum técnico Plano Estadual 
da Política para a População em 
Situação de Rua, no momento 
em que o País atravessa um pe-
ríodo de retrocesso em direitos 
sociais. Rogério Correia leu uma 
declaração do presidente, em 
que ele ressalta a importância 
do evento. “Acreditamos que 
soluções eficazes e duradouras 
surgirão deste fórum”, afirma 
Adalclever Lopes, no texto.

poder público.
Durante o evento, também 

foi denunciado que a polícia de 
Minas Gerais, nesta mesma se-
gunda-feira, durante a realiza-
ção do fórum, estava tentando 
retirar os filhos da moradora de 
uma ocupação no bairro Pom-
peia, em Belo Horizonte. 

ele disse que ainda são muito 
frequentes ações que refletem 
um assistencialismo institucio-
nal. Um dos pontos que desta-
cou é a necessidade de evitar 
que a assistência a usuários de 
drogas seja “guiada por pensa-
mentos policiais”, que acabam 
afastando essas pessoas do 

arbitrariedade”, afirmou Sa-
muel Rodrigues, coordenador 
do Movimento Nacional da Po-
pulação em Situação de Rua.

Em sua exposição, Samuel 
lamentou a dificuldade para 
que o País avance na efetiva-
ção de direitos das pessoas em 
situação de rua. Em vez disso, 

A denúncia de que uma mu-
lher em situação de rua do 
município de Mococa (inte-
rior de São Paulo) foi esteri-
lizada coercitivamente, por 
ordem judicial, chamou espe-
cial atenção e foi fortemente 
repudiada por participantes 
da abertura da etapa final do 
fórum técnico Plano Estadual 
da Política para a População 
em Situação de Rua, ontem, 
na Assembleia Legislativa.

O caso foi denunciado pelo 
professor de Direito Constitu-
cional Oscar Vilhena, em artigo 
publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo no sábado (9). Janaína 
Aquino, segundo ele, foi condu-
zida coercitivamente para um 
hospital, onde foi realizada a 
cirurgia de laqueadura de trom-
pas, por determinação judicial.

Na abertura do fórum, o 
episódio foi relatado e lamen-
tado pelo secretário de Estado 
em exercício de Direitos Hu-
manos, Participação Social e 
Cidadania, Gabriel Rocha. Um 
dos expositores do painel de 
abertura também se disse es-
candalizado com o ocorrido. 
“Estou sem palavras para essa 

Daniel Protzner

Parlamentares e outros debatedores destacaram importância do fórum em momento de retrocesso
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vídeos e infográficos.
Outros assuntos também 

têm destaque na página, que 
traz uma breve descrição 
sobre segurança pública e 
segurança no campo, saúde, 
desenvolvimento econômico, 
administração pública, dro-
gas e assistência social.

ambiente, mulheres, pessoas 
com deficiência, cultura, pro-
teção aos animais e educação 
para cidadania. Em cada tópi-
co, além de informações bási-
cas sobre a atuação da ALMG, 
há um resumo das principais 
ações e leis aprovadas. Em al-
guns casos, estão disponíveis 

teúdo no mesmo ambiente, 
rolando a barra de navegação.

Na página especial, es-
tão destacados os principais 
temas que foram objeto de 
atuações parlamentares ao 
longo desta legislatura, tais 
como agropecuária, acerto 
de contas, educação, meio 

Está disponível desde on-
tem, no Portal da Assembleia 
(almg.gov.br), uma página es-
pecial com os destaques do 
Poder Legislativo Mineiro na 
18ª Legislatura, que começou 
em fevereiro de 2015 e vai até 
o fim de janeiro de 2019. Ali, é 
possível consultar todo o con-

Página destaca trabalho da Assembleia

Especialista afirma que políticas de
moradia e emprego são complementares

Luiz Santana

A feira Empreendendo Vidas é um das atividades do fórum, que prossegue hoje e amanhã, na ALMG

blicas, as representações de 
pessoas em situação de rua e 
a sociedade em geral. “A so-
ciedade não compreende o fe-
nômeno da população de rua 
e, com isso, a tendência é a 
culpabilização e a criminaliza-
ção dessa população”, afirmou 
André Quintão.
Programação – Hoje, as ati-
vidades serão realizadas em 
grupos de trabalho, na Escola 
do Legislativo. Amanhã, no 
Auditório José Alencar, haverá 
a votação do documento final 
do fórum técnico, com pro-
postas para subsidiar o plano 
estadual. A programação com-
pleta e outras informações 
sobre o evento estão no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br).

sições do primeiro dia do fórum 
técnico Plano Estadual da Políti-
ca para a População em Situa-
ção de Rua comentando sobre 
a relação entre o Poder Legisla-
tivo e esse segmento da popu-
lação. Ele afirmou que um dos 
papéis do Parlamento é apoiar 
ações que fortaleçam a cida-
dania dessas pessoas. Por esse 
motivo, segundo ele, o fórum 
técnico foi idealizado, apesar de 
a Assembleia Legislativa viver 
um momento de corte de gas-
tos. “Houve uma economia de 
86% na realização de eventos 
da Assembleia, mas esse fórum 
foi mantido”, disse.

O deputado defendeu a 
necessidade de um diálogo 
maior entre as instituições pú-

em que ela não tem sequer a 
possibilidade de fazer bicos”, 
afirmou. Não se pode, ainda, 
segundo ele, criar guetos ou 
prédios apenas ocupados por 
pessoas que estavam em si-
tuação de rua. “Isso gera pre-
conceito”, explicou. Luiz Koha-
ra também criticou políticas 
que excluem o atendimento a 
pessoas sozinhas, uma vez que 
uma grande parte da popula-
ção em situação de rua vive só. 

O professor é pós-doutor 
em Sociologia Urbana e fun-
dador e colaborador do Cen-
tro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos, com sede em São 
Paulo.
Cidadania – O deputado André 
Quintão (PT) encerrou as expo-

Continuação da capa
No painel que se seguiu 

à abertura do fórum técnico 
Plano Estadual da Política para 
a População em Situação de 
Rua, ontem, na Assembleia 
Legislativa, o professor Luiz 
Kohara afirmou que as políticas 
públicas são frequentemente 
contaminadas por uma ideolo-
gia que retrata as pessoas em 
situação de rua como “seres 
desprezíveis e tuteláveis”. Ele 
apresentou um estudo sobre 
experiências de atendimento a 
pessoas em situação de rua em 
Belo Horizonte, São Paulo (SP), 
Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

O estudo desmistifica al-
guns preconceitos, tais como 
o de que as pessoas em situa- 
ção de rua são desocupadas 
e não têm como assumir 
qualquer compromisso finan-
ceiro. A maioria das pessoas 
acompanhadas têm ocupa-
ção formal ou informal.

A pesquisa também de-
monstra a correlação entre 
moradia e emprego, uma vez 
que o endereço fixo é neces-
sário para a pessoa conseguir 
um trabalho com carteira as-
sinada e, ao mesmo tempo, é 
impossível manter a moradia 
sem uma fonte de renda.

Ele criticou, sobretudo, 
programas habitacionais que 
disponibilizam moradias em 
locais muito distantes, que tor-
nam impossível a mobilidade 
e a empregabilidade das pes-
soas atendidas. “Isso é quase 
colocar a pessoa em um exílio, 

DIREITOS HUMANOS

18ª LEGISLATURA
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
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. Prosseguimento da votação 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 23.762
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 

Grupo de trabalho vai estudar oferta
de cateteres hidrofílicos pelo SUS

Formação do grupo foi acertada em audiência de comissão

Flávia Bernardo

cionais do Hospital das Clíni-
cas da Universidade Federal 
do Paraná, enfermeira Gisela 
Maria Assis, afirmou que os 
avanços obtidos com o uso 
do cateter hidrofílico são sig-
nificativos. 

Simone Palmer Caldei-
ra, da Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte, 
também defendeu o uso do 
material hidrofílico e propôs 
a elaboração de um protoco-
lo para viabilizar a oferta do 
material, comprometendo-se 
a fazer um relatório a respei-
to para a secretaria.

O presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir, 
se entusiasmou com a ideia 
e sugeriu a composição do 
grupo de trabalho para estu-
dar a proposta.

so, muitos recorrem à Justiça 
para conseguir atendimento 
adequado.
Judicialização – Maurício 
Pinto Ferreira, juiz auxiliar 
da 3ª-Vice-Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais (TJMG), afir-
mou que a judicialização não 
é a melhor saída para o pro-
blema. Ele apontou a criação 
do Centro Judicial de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania, 
o Cejusc, como uma alterna-
tiva viável. “É um centro de 
mediação e conciliação, que 
dispensa a judicialização e 
tem sido bem-sucedido. Só 
no ano passado alcançamos 
180 mil acordos pré-consen-
suais”, disse o juiz. 

A coordenadora do Am-
bulatório de Disfunções Mic-

reunindo ainda representan-
tes da Defensoria Pública do 
Estado, do grupo de mães de 
crianças com disfunção, da 
Secretaria de Estado de Saú-
de e da Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte, 
além de dois usuários de ca-
teter.

Durante a audiência, 
convocada a requerimento 
do deputado Duarte Bechir 
(PSD), pacientes com bexi-
ga neurogênica, usuários ou 
ex-usuários do cateter con-
vencional, relataram a ocor-
rência de dores atrozes, risco 
de infecção urinária, lesões 
na uretra e dificuldade de 
higienização, sobretudo nos 
banheiros públicos. Por isso, 
defenderam a substituição 
do cateter rígido, fornecido 
atualmente pelo SUS, por 
sondas hidrofílicas, flexíveis, 
que permitem um procedi-
mento menos agressivo e 
mais eficiente.

Eles se queixaram ain-
da que o material fornecido 
pelo SUS não é limitador 
apenas do ponto de vista da 
qualidade, mas também da 
quantidade, já que o núme-
ro de kits ofertados por mês 
mal dá para uma semana. O 
SUS recomenda que eles reu-
tilizem a sonda, após lavá- 
-la, procedimento que consi-
deram arriscado. Diante dis-

A criação de um grupo de 
trabalho destinado a ela-
borar um protocolo capaz 
de tornar viável, na esfera 
pública de saúde, a oferta 
de cateter hidrofílico para 
pessoas com retenção uri-
nária crônica foi a principal 
deliberação de audiência 
pública conjunta realizada 
ontem pelas Comissões de 
Saúde e de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiên-
cia. A audiência teve como 
objetivo debater as formas e 
as condições de tratamento 
oferecidas pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) às pessoas 
com deficiência que apre-
sentam bexiga neurogênica, 
uma disfunção do órgão que 
pode estar associada a algu-
ma doença, incidente ou a 
algum problema congênito, 
como em pessoas que usam 
cadeiras de rodas.

A princípio, o grupo de 
trabalho será formado por 
oito integrantes, e a primeira 
reunião já foi marcada. Será 
na terça-feira (19), às 16 ho-
ras, no âmbito da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da 
ALMG. O grupo será forma-
do por integrantes dessa co-
missão e também da comis-
são equivalente da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Minas Gerais (OAB-MG), 

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)
Das 8 às 19 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Escola do Legislativo) – credenciamento e grupos de trabalho

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Batista de Minas 

Gerais, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater a situação de 
famílias ameaçadas de despejo em Matipó. Requerimento: deputado 
Durval Ângelo

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater denúncias de 

violação da dignidade de agentes socioeducativos durante procedimen-
tos de revista. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entrega de voto de con-

gratulações à HR Indústria e Comércio de Eletrônicos pela conquista do 
Selo Resgata de Responsabilidade Social. Requerimento: deputado Dal-
mo Ribeiro Silva

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – entrega de votos de con-

gratulação a policiais militares que apreenderam drogas. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.941/18 (1º turno), do deputado Leonídio Bouças, 
que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao município 
de Uberlândia

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão da PEC 49/18 (Auditório José Alencar) – discutir e votar parecer 
sobre a PEC 49/18 (1º turno), do deputado Rogério Correia e outros, que 
acrescenta o artigo 201-A à Constituição Estadual, a fim de determinar 
que o vencimento inicial das carreiras da educação no Estado não seja 
inferior ao piso salarial nacional e estabelecer regras para o reajuste do 
vencimento dessas carreiras

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 1h Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (26/3) – Plano 

Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de MG 
 4h30 Palestra – História Política de Minas, com Luiz Fernandes de 

Assis 
 6h30 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Sul e Sudoeste
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Fake news
 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 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 
Sul e Sudoeste

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Combate ao alcoolismo 
 20h Palestra (inédito) – Aprendizagem profissional (relatos de 

projetos bem-sucedidos), com Wandelza Alvim e Carolina Resende 
 20h40 Diálogos Possíveis (inédito) – Público e privado (Liberdade de 

expressão)
 20h45 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 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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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 Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

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 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 (faixa  
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.)


