
14 DE JUNHO DE 2018 – QUINTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.288

Moradia é ponto de partida de políticas 
para a população em situação de rua

As políticas de habitação tive-
ram destaque, ontem, na vo-
tação das propostas que com-
põem o documento final do 
fórum técnico Plano Estadual 
da Política para a População 
em Situação de Rua, realizado 
pela ALMG em parceria com o 
governo do Estado e diversas 
entidades. A etapa final do 
evento, iniciada na segunda- 
-feira (11), se encerrou ontem, 
no Auditório José Alencar. 

Os participantes do fórum 
apontaram a moradia como 
ponto de partida de qualquer 
política pública para pessoas 
em situação de rua. Nas dis-
cussões, a questão da habita-
ção foi colocada não apenas do 
ponto de vista da “proprieda-
de”, mas, principalmente, com 
foco em locais de referência.

Assim, a demanda é por 
ter um endereço fixo, um lugar 
onde se tem a certeza de um 
teto. A política atual é baseada 
em abrigos e albergues, que 
se configuram como casas de 
passagem, e não de moradia.

Nesse sentido, uma das 
propostas aprovadas para 
o documento final foi a de 
“criar e implementar política 
pública, programa e/ou ação 

de ‘casa primeiro',  ou seja, 
garantia de moradia/habita-
ção como primeira etapa do 
atendimento às pessoas em 
situação de rua, anteceden-
do os serviços das demais po-
líticas públicas e garantindo o 
acompanhamento social con-
tinuado aos beneficiários”.

Também é sugerida, no 
documento, a implementa-
ção de política de “locação 
social”, que consiste na trans-
ferência do usufruto de imó-

veis ociosos do Estado para 
pessoas em situação de rua.
Encontros – Antes dessa eta-
pa final, o fórum técnico teve 
encontros regionais em Betim 
(Região Metropolitana de Belo 
Horizonte), Uberlândia (Triân-
gulo Mineiro), Montes Claros 
(Norte), Ipatinga (Vale do Aço), 
Juiz de Fora (Zona da Mata) e 
Belo Horizonte. Nessas reuniões, 
as propostas começaram a ser 
discutidas. Na etapa final, rea-
lizada nos últimos três dias na 

ALMG, representantes de cada 
região estiveram presentes 
para debater e construir o do-
cumento com as sugestões.

As propostas são uma 
contribuição ao plano de me-
tas e ações que o governo 
mineiro 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.

Proposta reforça direito à maternidade
Uma das propostas aprova-
das ontem, na plenária final 
do fórum técnico, reforça o 
direito da população em si-
tuação de rua à maternidade 
e, também, à paternidade. 
“Parece absurdo a gente falar 
dessa proposta, mas o que 
a gente está vendo hoje é o 
abuso dos atos do Poder Judi-
ciário em relação a essas pes-
soas”, afirmou Letícia Palma, 
diretora de Defesa e Repara-

ção em Direitos Humanos do 
governo do Estado.

Na segunda-feira (11), 
primeiro dia da etapa final 
do fórum técnico, causou 
espanto e indignação a de-
núncia, publicada pelo jornal 
Folha de S.Paulo, de que uma 
mulher em situação de rua 
no município de Mococa (SP) 
teria sido conduzida coerciti-
vamente para ser esterilizada, 
por ordem judicial. Também 

foi denunciada a ação da polí-
cia de Minas, que teria retirado 
duas crianças de uma mãe que 
estava num abrigo no Bairro 
Pompeia, em Belo Horizonte.

Outra preocupação foi 
com as políticas de geração 
de renda. Muitas propostas 
são no sentido de se buscar 
o fortalecimento de redes de 
economia solidária.

No fim da plenária de on-
tem, o documento aprovado 

foi recebido pelos deputados 
André Quintão e Rogério Cor-
reia, ambos do PT. “Algumas 
providências não cabem à 
Assembleia, mas ao Poder 
Executivo, seja em nível mu-
nicipal, estadual ou federal, 
mas a Assembleia tem a obri-
gação de acompanhar. Se for 
necessária qualquer revisão 
ou aperfeiçoamento do mar-
co legal, assim o faremos”, 
afirmou André Quintão.

Fórum sobre população em situação de rua se encerrou ontem, com votação de documento final

Clarissa Barçante
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Assembleia adere à Rede de Voluntariado
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever 
Lopes (MDB), recebeu ontem representantes do Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) e do Poder Judiciário. O ob-
jetivo do encontro, realizado no Salão Oficial, foi promover a 
adesão da ALMG à Rede de Voluntariado Mineira.

O juiz da Corregedoria de Justiça do Estado, Sérgio 
Fernandes, disse que a iniciativa tem o intuito de disse-
minar o voluntariado e construir um marco regulatório 
sobre o tema em Minas Gerais. O promotor de Justiça 
Walter Freitas, que coordena a Rede de Voluntariado do 
Ministério Público, acrescentou que o movimento quer 
estimular os servidores do Estado a se envolverem mais 
em causas humanitárias.

O 1º-vice-presidente da ALMG, deputado Lafayette de An-
drada (PRB), salientou que a Assembleia tem experiência no 
tema e pode agregar valor à rede. “Queremos normatizar e 
regulamentar o voluntariado em Minas, com a criação de um 
marco legislativo sobre o tema”, afirmou.

Daniel Protzner

COMISSÕES

Debatedores denunciam violência e
repressão contra jovens da periferia

Participantes de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos denunciaram, on-
tem, a repressão a manifesta-
ções culturais de jovens negros 
na periferia de Belo Horizonte, 
como bailes funk e batalhas de 
MCs (os mestres de cerimô-
nias, ou cantores, de rap). O 
consenso entre os debatedo-
res é de que jovens, negros e 
moradores de bairros periféri-
cos são as maiores vítimas da 
violência policial no Brasil.

Na audiência, foram de-
nunciados casos de violência 
policial e repressão a eventos 

culturais. A vereadora de Belo 
Horizonte Áurea Carolina, do 
Psol, classificou esse tipo de 
situação como “filtragem ra-
cial”. “O afrodescendente é 
sempre o primeiro suspeito”, 
afirmou a parlamentar, que 
preside comissão especial so-
bre o genocídio da população 
negra e periférica, na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte.

“Diz-se que jovem negro 
parado é suspeito e, se correr, 
é bandido. Mas temos que 
entender que esse jovem cor-
re, muitas vezes, porque tem 
medo da polícia”, argumentou 

a coordenadora-geral do Cen-
tro de Referência da Cultura 
Negra, Mônica Aguiar. 

Gilberto da Silva Pereira, 
da Comissão de Igualdade 
Racial da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil em Minas (OAB-
-MG), afirmou que todas as 
discussões sobre violência 
nas periferias acaba voltando 
para a questão do genocídio 
da população negra. “A cri-
minalização do negro existe 
desde a colonização do Bra-
sil; precisamos desconstruir 
isso”, disse. Gilberto lembrou 
que, no passado recente, até 
os praticantes de capoeira 
eram presos indiscriminada-
mente nas ruas.

O presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, deputa-
do Cristiano Silveira (PT), citou 
dados estatísticos que mos-
tram que a polícia brasileira é 
a que mais mata no mundo e 
também a que mais morre em 
serviço. Ele também enfatizou 
que a maioria das vítimas da 
violência policial são os jovens 
negros e pobres.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) frisou que o agrava-
mento da recessão econômi-
ca aumenta a tensão social, 
contribuindo para a perda 

de direitos dos mais pobres. 
“Nesse contexto, há uma mi-
noria barulhenta que defende 
que bandido bom é bandido 
morto, os mesmos que defen-
dem uso de força pra disper-
sar movimento de professoras 
do ensino infantil, por exem-
plo”, ressaltou o deputado.
Desvio – O tenente-coronel 
da Polícia Militar, Fábio Oli-
veira de Almeida, pediu aos 
participantes da audiência 
que a corporação não seja 
condenada pelo desvio de 
conduta de alguns de seus 
integrantes. Ele afirmou que 
todas as denúncias de abu-
sos e truculência de policiais 
são rigorosamente apura-
dos. Segundo o coronel, nes-
te ano já foram recebidas 
590 denúncias.

De acordo com o tenente-
-coronel, a maioria dos milita-
res também vem da periferia. 
São jovens que veem na polí-
cia uma instituição democrá-
tica, onde há oportunidade 
de ascensão na carreira e 
conquista de melhores  con-
dições de vida. Além disso, 
destacou, a formação dos 
militares já contempla no-
ções de direitos humanos e 
polícia cidadã. 

Na audiência, foram citados casos de violência contra jovens negros

Guilherme Bergamini
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Parlamentares e lotéricos criticam fim
de convênio entre a Cemig e a Caixa

Um grupo de deputados e 
representantes de casas loté-
ricas visitou a sede da Com-
panhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), no início da 
noite de ontem. O objetivo 
foi discutir com a diretoria 
da empresa o iminente rom-
pimento de contrato entre a 
estatal mineira e a Caixa Eco-
nômica Federal, pelo qual as 
casas lotéricas são autoriza-
das a receber pagamento de 
contas de energia elétrica.

A visita resultou da mo-
bilização de parlamentares 
e lotéricos, reunidos à tarde 
no Auditório José Alencar, em 
audiência pública da Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte. Durante 
a reunião, enquanto deli-
beravam sobre a aprovação 
da visita à sede da estatal e 
também à Caixa Econômica 
Federal, o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), autor do 
requerimento de audiência, 
recebeu telefonema da Ce-
mig convidando os parlamen-
tares para uma reunião.

Eles foram recebidos por 
diretores da empresa, que jus-
tificaram o impasse comercial 
que levou ao cancelamento do 
contrato com a Caixa. Segundo 
a estatal mineira, o banco quer 
aumentar a tarifa cobrada por 
boleto recebido, mas o valor 
não foi aceito pela Cemig.

Além da ida à Cemig, a 
comissão aprovou uma visi-
ta ao escritório regional da 
Caixa, em Belo Horizonte, 
para debater o assunto. De 

acordo com os participantes 
da audiência, o fim da relação 
contratual acarretará grande 
impacto social, com prejuízos 
não só para as lotéricas, mas 
para a população de modo ge-
ral, sobretudo nos bairros pe-
riféricos da Capital e das cida-
des maiores e nos municípios 
de menor porte que, muitas 
vezes, não contam com rede 
bancária credenciada.

O presidente do Sindicato 
dos Lotéricos de Minas Gerais, 
Paulo César da Silva, ressaltou 
que em todo o Estado existem 
mais de 1,6 mil casas lotéricas, 
230 só na Capital. Segundo ele, 
o desacordo entre a Caixa e a 
estatal mineira se deu devido a 
uma diferença de 21 centavos 
por conta paga. A tarifa passa-

ria de R$ 0,52 para R$ 0,73 a 
partir de 1º de julho.

A Cemig anunciou que, 
a partir do próximo dia 26, 
as lotéricas já não poderão 
receber mais as contas de 
energia elétrica. Em BH, um 
panfleto da empresa indica 
15 novos postos de paga-
mento, em padarias, droga-
rias e supermercados.
Protesto – A audiência reu-
niu um grande número de 
parlamentares, que protesta-
ram contra a medida e contra 
a ausência de representantes 
da Cemig e da Caixa.

“Repudio a ausência dos 
protagonistas deste encon-
tro. É uma vergonha e um 
desrespeito”, disse o deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva. 

O presidente da comis-
são, deputado Felipe Attiê 
(PTB), declarou que a deci-
são de não renovar o con-
trato não foi transparente. 
Ele criticou, ainda, o au-
mento da tarifa de energia 
elétrica no Estado.

O reajuste e o fim do 
contrato também merece-
ram críticas do deputado 
Elismar Prado (Pros). A de-
putada Ione Pinheiro (DEM) 
propôs a visita à Cemig para 
cobrar uma posição da es-
tatal. Também expressaram 
indignação a deputada Celise 
Laviola (MDB) e os deputa-
dos Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), Ivair Nogueira 
(MDB), Isauro Calais (MDB) e 
Duarte Bechir (PSD).

Comissão Pró-Ferrovias é apresentada
A Assembleia Legislativa reali-
za hoje, às 9 horas, no Salão 
Nobre, solenidade de apre-
sentação oficial da recém- 
-criada Comissão Extraordi-
nária Pró-Ferrovias Mineiras. 
A reunião será conduzida pelo 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (MDB), e 
terá também pronunciamento 
do presidente da comissão, 

deputado João Leite (PSDB), 
que solicitou o encontro.

O objetivo, de acordo 
com o gabinete do parla-
mentar, é dar ciência à socie-
dade sobre o trabalho que a 
comissão vai desenvolver e 
valorizar a parceria com as 
instituições do setor.
Requerimentos – Ontem, a 
Comissão Extraordinária Pró-

-Ferrovias Mineiras apro-
vou requerimentos de au-
diências para discutir as 
concessões de transporte 
ferroviário, bem como suas 
renovações. As solicitações 
são do deputado João Leite. 
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) pediu audiência sobre 
esse tipo de transporte em 
Juiz de Fora.

Também se reuniu ontem 
para aprovar requerimentos 
de audiência a Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria. Uma das reuniões, re-
querida pelo deputado Fabia-
no Tolentino (PPS), vai tratar 
da alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre os 
combustíveis, em Minas.

Na audiência, foi feito alerta quanto ao impacto que a medida terá, sobretudo nas cidades menores

 Flávia Bernardo
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Falta em Contagem vara especializada
no combate à violência contra a mulher

A criação de uma Vara Espe-
cializada de Combate à Vio-
lência Doméstica contra a Mu-
lher em Contagem, na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, mais juízes auxiliares e 
maior união das instituições 
que lidam com o problema. 
Foram essas as principais rei-
vindicações feitas ontem, em 
audiência pública na cidade.

Realizada pela Comissão 
Extraordinária das Mulheres 
da Assembleia Legislativa, a 
reunião teve o objetivo de dis-
cutir medidas para combater 

a violência contra a mulher 
em Contagem, município que 
se destaca em Minas pelo nú-
mero de casos de feminicídio, 
como o da servidora pública 
Ludmila Leandra Braga, assas-
sinada no mês passado dentro 
da câmara municipal. Seu ex-
-companheiro foi identificado 
como o autor do crime.

Apesar de ocorrências 
como essas, e sem poder con-
tar com uma vara de Justiça 
especializada, o município não 
estaria sendo atendido a con-
tento quanto à concessão de 

medidas protetivas solicita-
das com base na Lei Maria da 
Penha, que cria mecanismos 
para coibir a violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

“O machismo do Poder 
Judiciário faz com que medi-
das protetivas não sejam de-
feridas em tempo hábil para 
as mulheres de Contagem”, 
afirmou a superintendente 
do Consórcio Regional de 
Promoção da Cidadania Mu-
lheres das Gerais, Ermelinda 
de Fátima Melo. “Os ho-
mens ainda dominam a vida 

das instituições, e como são 
maioria entre os operadores 
do Direito, se acham no direi-
to de não aplicar a Lei Maria 
da Penha”, completou ela.

Ana Cláudia Arêas relatou 
ser a única defensora pública a 
atuar no Núcleo Especializado 
em Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher em Conta-
gem, ao lado de uma estagiá-
ria e de uma assistente social. 
“A rede de proteção à mulher 
praticamente não existe no 
município. É preciso que todos 
os órgãos conversem entre si, 
se despindo das vaidades insti-
tucionais”, reivindicou ela.

A defensora ainda desta-
cou que a 2ª Vara Criminal de 
Contagem acumula a grande 
maioria dos casos de violên-
cia doméstica do município, 
além das ações criminais de 
outras naturezas.

Também foram apontadas 
deficiências na estrutura da 
Polícia Civil no município. Com 
mais de 600 mil habitantes, 
Contagem dispõe de apenas 
uma delegacia especializada 
no atendimento à mulher, 
quando precisaria de três, se-
gundo informou a delegada 
Laise Aparecida Rodrigues.

“Se o Estado não olhar 
para Contagem, a situação 
vai virar uma bola de neve”, 
alertou a delegada.

Deputada vê demora em medidas protetivas
Das 433 ocorrências de fe-
minicídio ocorridas em Mi-
nas Gerais em 2017, 9% a 
mais do que no ano anterior, 
Contagem respondeu por 50 
casos, mais do que os 41 re-
gistrados em 2016, no muni-
cípio. Esses dados colocaram  
a cidade no topo da lista dos 
crimes contra a mulher no 
Estado, segundo a deputa-
da Marília Campos (PT), que 
preside a Comissão Extraor-
dinária das Mulheres e solici-
tou a audiência.

De acordo com a parla-
mentar, discutir a questão 

passa pelo enfrentamento de 
graves problemas que marcam 
o município, como a concen-
tração da maioria dos casos 
de violência contra a mulher 
em uma só vara criminal, 
acarretando retrocesso na 
aplicação da Lei Maria da Pe-
nha, com a demora na análise 
de medidas protetivas.

A desembargadora Kárin 
Liliane de Lima Emmerich e 
Mendonça, da Coordenado-
ria da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Fami-
liar do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, se comprome-

teu a levar as reivindicações 
à presidência do órgão. Kárin 
defendeu que a escolha do 
magistrado encarregado de 
casos envolvendo violência 
contra mulheres seja feita 
com base no perfil indicado 
para a função e levando em 
conta a capacitação do juiz 
na questão de gênero.

Kárin alertou que 12 
mortes de mulheres por vio-
lência ocorrem todos os dias, 
em média, no País, segundo 
dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. “Entre 
83 nações, ocupamos a sé-

tima posição entre as mais 
violentas contra as mulheres, 
segundo a Organização Mun-
dial de Saúde”, frisou.

A deputada Marília Cam-
pos anunciou a coleta de 
apoios a um abaixo-assinado 
pedindo que Minas tenha 
sua própria lei de enfren-
tamento ao feminicídio, a 
exemplo de norma federal 
que tipifica a prática como 
crime hediondo. O objetivo 
é dar maior visibilidade à 
questão e construir soluções 
concretas para o problema 
no Estado.

Com alto índice de casos de feminicídio, Contagem recebeu audiência da Comissão das Mulheres

Guilherme Dardanhan
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Correção: A data da edição 5.287, publicada ontem, dia 13 de junho, saiu grafada erroneamente 
como sendo a de 12 de junho.

PLENÁRIO

Deputados derrubam veto a proposição
de lei que restringe celulares nas aulas

O Plenário derrubou, em vo-
tação em turno único, na Reu-
nião Extraordinária da manhã 
de ontem, o Veto Total à Pro-
posição de Lei 23.761, que 
modifica a Lei 14.486, de 2002, 
a qual disciplina o uso de celu-
lares em salas de aula, teatros, 
cinemas e igrejas. Com a rejei-
ção do veto, o governador de-
verá transformar a proposição 
em lei. Esse veto, juntamente 
com os outros dois apreciados 
na manhã de ontem, estava na 
chamada faixa constitucional, 
impedindo a votação de outras 
matérias. Agora restam 12 ve-
tos do governador sobrestan-
do a pauta do Plenário.

A proposição de lei se ori-
ginou do Projeto de Lei (PL) 
770, de 2015, de autoria do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB). Ela amplia o rol de locais 
com proibição de uso desses 
dispositivos, estendendo a 
restrição a bibliotecas e outros 
espaços de estudo, e também 
veda o uso de aparelhos ele-
trônicos que possam prejudi-
car a concentração de alunos 
e professores, salvo em ativi-
dades com fins pedagógicos.

O líder do Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
designado relator no Plená-
rio, já havia opinado pela der-
rubada do veto.

Nas razões do veto, o go-
vernador argumentou que a 
proposição de lei, ao limitar o 
uso dos dispositivos, poderia, 

por exemplo, desestabilizar 
o ambiente escolar, reves-
tindo-se, inclusive, de auto-
ritarismo. Contudo, segundo 
Durval Ângelo, o conteúdo da 
proposição visa flexibilizar a 
Lei 14.486, tornando-a mais 
razoável e, em certa medida, 
validando condutas que já 
ocorrem em espaços educa-
cionais e culturais.
Bebedouros – Os deputados 
também derrubaram, em tur-
no único, o Veto Total à Propo-
sição de Lei 23.763, originada 
do PL 994/15, do deputado 
Inácio Franco (PV), que obriga 
a instalação de bebedouros e 
banheiros nos locais de aten-
dimento ao público em esta-
belecimentos bancários. 

Nas razões do veto total, 
o governador Fernando Pi-
mentel justificou que a ma-
téria já estaria devidamente 
regulamentada pela Lei Fede-
ral 10.098, de 2000, e pela Lei 
11.666, de 1994. Além disso, 
argumentou que a compe-
tência formal para legislar 
sobre a matéria seria dos 
municípios. O deputado Dur-
val Ângelo, designado relator 
no Plenário, seguiu o en-
tendimento do governador, 
opinando pela manutenção 
do veto. Entretanto, os par-
lamentares discordaram do 
parecer e rejeitaram o veto. 

O Plenário ainda derru-
bou parcialmente, em turno 
único, o Veto Parcial à Pro-

posição de Lei 23.874, que 
institui o Sistema Estadual 
de Cultura (Siec), o Sistema 
de Financiamento à Cultura 
e a Política Estadual de Cul-
tura Viva. Originada do PL 
4.450/17, do governador, a 
matéria teve vetados três dis-
positivos, sendo que um dos 
vetos foi mantido na votação 
e dois foram derrubados.

O governador justificou 
que os dispositivos em questão 
contrariam o interesse público, 
ao vincularem receita num 
contexto de queda de arreca-
dação. O relator Durval Ânge-
lo, relator da matéria, emitiu 
parecer pela derrubada par-
cial do veto, sendo seguido na 
votação pelos parlamentares.

Ofícios abordam impacto orçamentário 
Na Reunião Ordinária, na 
tarde de ontem, o Plenário 
recebeu ofício do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) explicitando a di-
ficuldade de se estimar o 
impacto orçamentário do 
Projeto de Lei (PL) 5.181/18, 
de autoria do órgão, que 

institui auxílios de saúde e 
transporte aos servidores do 
Poder Judiciário. A proposi-
ção foi devolvida ao Tribunal 
após sua tramitação ter sido 
suspensa pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
diante da falta do relatório 
de impacto orçamentário. 

Na mesma reunião, o 
Plenário recebeu ofício do 
Tribunal de Justiça Militar 
(TJM), encaminhando es-
timativa de impacto orça-
mentário relativo à revisão 
anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores 
do órgão para a data-base 

de 2017. Na correspondên-
cia, o presidente do TJM, 
juiz James Ferreira Santos, 
solicita que o quadro de 
impacto seja anexado ao 
PL 4.873/17, do TJMG, que 
concede a revisão anual a 
servidores de todo o Poder 
Judiciário.

Os parlamentares votaram três vetos do governador, na Reunião Extraordinária de Plenário

Ricardo Barbosa
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 0h40 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico (10/4) – Debate 

sobre as propostas dos governos federal e estadual para 
viabilizar as obras de construção das alças norte e sul do 
Rodoanel

 3h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político Geraldo Santanna 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Assembleia ao Vivo/Solenidade de apresentação da 

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

 12h Assembleia Debate (inédito) – Desafios para o 
desenvolvimento regional: Norte, Jequitinhonha e Mucuri 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – População em situação de rua 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 80 anos da Igreja 

Assembleia de Deus de Betim 
 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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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação Artes da Terra, de Nova Lima (Galeria de Arte)

9 horas
• Solenidade de apresentação da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias 

Mineiras (Salão Nobre)
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Municipal Professor 

Paulo Freire, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 

e votar proposições da comissão
18 horas

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Caeté) – 
debater o cronograma da obra de pavimentação da Rodovia MGC-262. 
Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo teatral Gavião de duas cabeças, com Andreia 

Duarte e direção de Juliana Pautilla
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Igreja Assembleia de Deus de 
Betim. Requerimento: deputado Vanderlei Miranda

Reunião Ordinária (14 horas)
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. 
Discussão 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 23.762
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 23.765
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 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 inser-
ção de mensagem educativa em cardápios. 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)


