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Criação do Sistema Único de Segurança
Pública será tema de reunião na ALMG

Grupo estuda protocolo de cateterismo
Antônio Jorge (PPS).

O mesmo parlamentar 
requereu a audiência da Co-
missão de Prevenção e Com-
bate ao Uso de Crack e Outras 
Drogas sobre a prevenção ao 
uso de drogas, especialmente 
entre jovens. A reunião será 
às 15h30, no Plenarinho IV. 

Um pouco antes, às 15 
horas, a Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria se 
reúne no Auditório do andar 
SE para debater a situação 
do setor sucroenergético no 
Estado. A audiência foi solici-
tada pelo deputado Antonio 
Carlos Arantes.

Direitos humanos – As outras 
quatro audiências vão ocorrer 
na quarta-feira (20). Às 9h30, a 
Comissão de Direitos Humanos 
discute, no Auditório do andar 
SE, denúncias de superlotação 
da carceragem da Delegacia da 
Criança e do Adolescente de 
Contagem. O requerimento de 
reunião é do deputado Cristia-
no Silveira (PT). 

Às 10 horas, no Auditó-
rio José Alencar, a Comissão 
de Saúde faz audiência sobre 
políticas públicas relaciona-
das à prevenção e ao com-
bate ao câncer de mama, a 
requerimento do deputado 

sociada a alguma doença, 
problema congênito ou inci-
dente. Há casos, por exem-
plo, entre pessoas que usam 
cadeiras de rodas. 

Na segunda-feira passa-
da (11), o assunto foi debati-
do em audiência pública da 
mesma comissão. Na ocasião, 
deliberou-se pela necessi-
dade de formação do grupo, 
visando, entre outros objeti-
vos, levar o Sistema Único de 
Saúde (SUS) a fornecer o ca-
teter hidrofílico, mais eficien-
te e flexível, em lugar do ca-
teter convencional, que pro-
voca dores e lesões na uretra.

Com o objetivo de instituir 
um grupo de trabalho desti-
nado a debater propostas pa-
ra desenvolver um protocolo 
de cateterismo intermitente 
limpo para pessoas com re-
tenção urinária crônica, a Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência re-
aliza audiência amanhã (19), 
às 16 horas, no Plenarinho I.

A iniciativa é do presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), aten-
dendo a demanda de pacien-
tes que apresentam bexiga 
neurogênica, uma disfunção 
do órgão que pode estar as-
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Sistema Único de Segurança Pública vai integrar polícias, secretarias de segurança e guardas municipais

Conselho Regional de Psico-
logia e de outros setores da 
saúde, com o objetivo de dis-
cutir os retrocessos nas polí-
ticas de saúde mental.

Neste ano, o Dia Nacio-
nal de Luta Antimanicomial, 
celebrado em 18 de maio, te-
ve como tema as mulheres e 
a luta pela democracia.

Comissão Extraordinária das 
Mulheres debate a luta anti-
manicomial sob a perspectiva 
do movimento feminista. A 
audiência foi solicitada pelas 
deputadas Marília Campos 
(PT), Geisa Teixeira (PT) e Ce-
lise Laviola (MDB). Segundo 
Marília Campos, a reunião 
atende a uma solicitação do 

integração dos esforços pela 
segurança pública no País. 
Está confirmada na reunião a 
presença do relator da maté-
ria no Senado, o senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
pré-candidato ao Governo do 
Estado.
Mulheres – Também hoje, às 
14 horas, no Plenarinho IV, a 

Sete audiências públicas de 
comissões estão previstas 
para ocorrer nesta semana. 
Serão discutidos temas co-
mo a implantação do Sistema 
Único de Segurança Pública 
(Susp), o atendimento às pes-
soas que sofrem de retenção 
urinária e a situação do setor 
sucroenergético do Estado.

A primeira dessas au-
diências será realizada hoje 
(18), a partir das 13 horas, 
no Auditório José Alencar. A 
requerimento do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
a Comissão de Segurança Pú-
blica vai discutir as diretrizes 
do Susp, bem como seus re-
flexos em Minas Gerais. A lei 
que instituiu o Susp foi san-
cionada pelo governo federal 
no dia 11 de junho. O sistema 
vai reunir os órgãos de segu-
rança pública, como as po-
lícias federal e estaduais, as 
secretarias de segurança e as 
guardas municipais.

Na opinião do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva, esse 
é um passo importante para 
que exista uma verdadeira 
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Mostras abordam relação entre essência
e aparência e integração com a natureza

Obra da exposição Vestidas para serem adornadas

Jésus Guilherme

e aparência. Ele se inspirou na 
história de Adão e Eva, na qual 
o pecado trouxe a cons ciência 
da nudez e, em consequência, 
a vergonha do próprio corpo, 
fazendo com que eles passas-
sem a se cobrir.

O artista explora técnicas 
como óleo sobre tela, colagem, 
lápis de cor e caneta nanquim. 
Jésus é formado em Artes Plás-
ticas pela Escola Guignard, da 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg), e atual-
mente é professor de Arte na 
Escola Estadual Barão de Ma-
caúbas, em Belo Horizonte.
Incentivo à cultura – Os 
eventos realizados na Galeria 
de Arte fazem parte do As-
sembleia Cultural, programa 
que agrupa as diversas inicia-
tivas da ALMG relacionadas à 
cultura, como exposições de 
artes plásticas e de fotogra-
fia, mostras de artesanato, 
espetáculos de dança, peças 
de teatro e apresentações de 
música erudita e popular.

A Galeria de Arte fica no 
Palácio da Inconfidência, na 
Rua Rodrigues Caldas, 30 (Santo 
Agostinho), em Belo Horizonte.

Vestidas para serem adorna-
das, de Jésus Guilherme, que 
ficarão em cartaz até o dia 6 
de julho. Elas podem ser visi-
tadas de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 18 horas.

Daniel Carvalho apresen-
ta uma série de quadros em 
que retrata a fusão entre o 
corpo humano e mudas de 
árvores e plantas. As obras 
trazem semelhanças com mo-
vimentos artísticos como o 
surrealismo, o simbolismo e a 
arte conceitual, combinados 
com estilos contemporâneos.

Para criar os quadros, o 
artista utilizou diferentes téc-
nicas, como o uso de tinta óleo 
sobre madeira, a mistura de 
nanquim com água para criar 
efeito de sombras e a litogravu-
ra. Daniel é formado em Artes 
Visuais pela Escola de Belas Ar-
tes da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), com ha-
bilitação em Pintura e Gravura.
Sagrado – As obras de Jésus 
Guilherme retratam questões 
como a construção da imagem, 
o sagrado, os adornos e a vai-
dade e propõem o debate so-
bre a dicotomia entre essência 

REUNIÃO ESPECIAL

Assembleia de Deus de Betim recebe 
homenagem no Plenário da ALMG

Guilherme Bergamini

Em 1938, mesmo ano em que 
se emancipava o município de 
Betim (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), a igreja 
evangélica Assembleia de 
Deus iniciava sua atuação na 
cidade. Em 2018, ela comple-
ta 80 anos e, por isso, recebeu 
homenagem da ALMG, em 
Reunião Especial de Plenário, 
na noite de quinta-feira (14).

A solenidade foi requeri-
da pelo deputado Vanderlei 
Miranda (MDB). “Essa é uma 
marca muito importante, 
principalmente se conside-
rarmos que nos dias atuais 
poucas instituições chegam a 

alcançar tamanha longevida-
de, após enfrentar tantas tur-
bulências e situações difíceis, 
como sabemos que acontece 
com as igrejas evangélicas”, 
afirmou o parlamentar. 

Na Reunião Especial, Van-
derlei Miranda entregou pla-
ca comemorativa a José Ro-
drigues de Araújo e Nehemias 
Gaspar de Araújo, respectiva-
mente presidente emérito e 
presidente da Assembleia de 
Deus de Betim. Atualmente, 
a instituição possui 85 tem-
plos e aproximadamente 12 
mil fiéis na cidade e em seu 
entorno.

CULTURA

novas mostras de artes plás-
ticas. São elas Acerca da cicli-
cidade, de Daniel Carvalho, e 

A Galeria de Arte da Assem-
bleia Legislativa recebe, a par-
tir de segunda-feira (18), duas 
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (18/6)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

13 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório José Alencar) – debater as 

diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública. Requerimento: depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva

14 horas
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório SE) – debater a luta 

antimanicomial sob a perspectiva do movimento feminista. Requeri-
mento: deputadas Marília Campos, Geisa Teixeira e Celise Laviola

COMISSÕES

Pavimentação de rodovia é esperança
de desenvolvimento para povoado

Ricardo Barbosa

Comissão ouviu demandas da população em audiência no povoado de Rancho Novo, em Caeté

quilômetros a serem pavi-
mentados aqui demandarão 
um investimento de R$ 63 
milhões”, afirmou Celinho 
do Sinttrocel. Segundo ele, o 
custo é mais alto devido às 
especificidades do trecho, 
que exige mais intervenções. 

O vereador de Caeté Nilo 
Teixeira Filho disse que este é 
um momento histórico para 
o povoado de Rancho Novo. 
A audiência pública foi a pri-
meira realizada pela ALMG 
na comunidade.

Érica da Silva, residente 
há 30 anos no Rancho Novo, 
disse que a população está 
desempregada. Ela solicitou 
aos participantes da reunião 
que façam um trabalho de 
sensibilização para que as 
empresas do entorno empre-
guem preferencialmente os 
moradores da localidade.

centou que, após o esforço 
conjunto de líderes políticos 
nos âmbitos federal, estadual 
e municipal, a ordem de ser-
viço foi emitida em dezembro 
de 2017, com o orçamento 
de R$ 63 milhões.

De acordo com ele, as 
obras vão beneficiar não só 
os moradores de Caeté, co-
mo também os dos municí-
pios vizinhos, além de em-
presas importantes situadas 
na região, como a Gerdau e a 
Vale, que terão melhor aces-
so para escoar sua produção.

“É a segunda obra mais 
onerosa do Estado. Para se 
ter uma ideia, a pavimenta-
ção da LMG-760, estrada que 
liga o Vale do Aço à Zona da 
Mata, custará aproximada-
mente R$ 100 milhões, mas 
asfaltará um trecho de 65 
quilômetros, enquanto os 25 

mércio e a geração de empre-
gos na região, além de aten-
der a uma antiga demanda 
dos moradores, que, há anos, 
enfrentam dificuldades para 
transitar entre as cidades no 
entorno.
Esforço político – O depu-
tado Celinho do Sinttrocel 
 (PCdoB), que solicitou a reali-
zação da audiência, enfatizou 
a união de forças políticas pa-
ra viabilizar as obras, suspen-
sas no governo anterior. Ele 
explicou que a suspensão se 
deu por embargo do Ministé-
rio Público Estadual, porque 
não foi realizado o devido li-
cenciamento ambiental.

O parlamentar relatou 
que se reuniu com gestores 
dos órgãos responsáveis, a 
fim de apurar as providências 
necessárias a para a retoma-
da do processo. Ele acres-

Dos 25 quilômetros a serem 
pavimentados na Rodovia 
MGC-262, entre Caeté e Ba-
rão de Cocais, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), dez quilômetros se-
rão concluídos até dezem-
bro deste ano. O anúncio foi 
feito em audiência pública 
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social, realizada na noite de 
quinta-feira (14), na Escola 
Municipal Israel Pinheiro, no 
povoado de Rancho Novo, 
em Caeté.

O fiscal do Departamen-
to de Edificações e Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
(DEER-MG), Roberto Navarro 
de Castro, apresentou o crono-
grama das obras, ressaltando 
que a terraplanagem de 8 qui-
lômetros do trecho já se en-
contra em estágio avançado. 

Em 2019, as obras vão al-
cançar o município de Barão 
de Cocais, quando serão rea-
lizadas também as interven-
ções no contorno da cidade. 
Estão inclusas, no processo, 
a construção de pontes e ga-
lerias, devido à presença de 
nascentes e córregos, e as 
desapropriações. O término 
da obra está previsto para 
abril de 2020, segundo Ro-
berto Navarro.

Segundo o fiscal do  DEER, 
a empresa que executa a 
obra, a Cadar Engenharia, 
tem cumprido o cronograma. 
Ele disse, ainda, que já foram 
gerados 120 empregos dire-
tos na região e que, até o fim 
do empreendimento, esse 
número chegará a 200.

O secretário municipal 
de Obras, Júlio César Batista, 
afirmou que o asfaltamento 
da estrada vai estimular o co-
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Grupo Ofó 
 0h30 Comissão de Direitos Humanos (25/4) – Comissão discute a 

situação do acampamento Nova Jerusalém, em Nova Serrana
 3h35 Compactos de Comissões
 3h50 Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza
 6h30 Sala de Imprensa – O jogo de interesses no movimento dos 

caminhoneiros 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Políticas para infância e juventude 
	 9h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(14/5) – Discute o funcionamento das escolas de educação 
especial do Estado

 12h30 Compactos de Comissões

 12h45 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 18h Sala de Imprensa – O jogo de interesses no movimento dos 

caminhoneiros 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Documentário Diálogos Possíveis (inédito) – Público e 

privado
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Comemoração dos 10 anos da Lei 

11.892, de 2008
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri
•	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 Mordente (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (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

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – 1ª parte: Kássio Arão (piano); 2ª parte: Trio 

Intermezzo, com Álisson Berbert (violino), Bruna Caroline (violino) e Fili-
pe Malta (violão)

• Reunião Especial (Plenário) – comemoração dos dez anos da Lei Fede-
ral 11.892, de 2008, que criou a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

Terça-feira (19/6)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

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

– debater a possibilidade de fornecimento pelo SUS de sonda flexível 
para pessoas com retenção urinária crônica. Requerimento: deputado 
Duarte Bechir

Quarta-feira (20/6)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Barão de Ma-

caúbas, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater denúncias de 
superlotação da carceragem da Delegacia da Criança e do Adolescente 
de Contagem. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater políticas públicas 

relacionadas à prevenção e ao combate ao câncer de mama. Requeri-
mento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Federal de Minas 

Gerais, de Sabará
14h30

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater a 

situação do setor sucroenergético no Estado. Requerimento: deputado 
Antonio Carlos Arantes

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

(Plenarinho IV) – debater a prevenção ao uso de drogas, especialmente 
entre jovens. Requerimento: deputado Antônio Jorge

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

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (21/6)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Colégio Nossa Senhora das 

Dores, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Giz em pedaços, com o Grupo Contemporâneo 

de Dança Livre

Sexta-feira (22/6)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


