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A Assembleia Legislativa ho-
menageou ontem, em Reu-
nião Especial de Plenário, a 
Rádio Clube de Campo Belo 
(Centro-Oeste de Minas), pe-
los 70 anos de sua fundação. 
O requerimento de homena-
gem foi assinado pelo depu-
tado Duarte Bechir (PSD) e 
outros 24 parlamentares. 

“Por sua enorme impor-
tância para a comunicação 
em nosso Estado, a Rádio 
Clube de Campo Belo re-
cebe justa homenagem do 
Parlamento mineiro”, disse 
Duarte Bechir. Na reunião 
de ontem, o deputado en-
tregou placa comemorati-

va a representantes da di-
reção e dos funcionários da 
emissora.

A programação da Rádio 
Clube de Campo Belo oferece 
entretenimento, informação 
e serviço. Em 1997, ela firmou 
parceria com outra emissora, 
a Rádio Itatiaia, de Belo Ho-
rizonte, o que possibilitou o 
aprimoramento do conteúdo 
jornalístico.

Em maio deste ano, a 
Rádio Clube de Campo Belo 
oficializou a migração de 
AM para FM, na frequência 
107.9. Sua programação 
também é transmitida pela 
internet.

Rádio de Campo Belo é homenageada
Guilherme Bergamini 

que está conseguindo se livrar 
da dependência do álcool e até 
voltou a estudar, após o apoio 
encontrado no local. Ela contou 
que morava na rua e não tinha 
perspectiva, quando sua filha 
foi encaminhada ao abrigo, há 
dois meses. “Agora estou rece-
bendo força para mudar”, disse.

A outra visita foi à Casa 
Esperança, no bairro Céu Azul, 
onde estão abrigadas 12 crian-
ças de 2 meses a 6 anos. 

separação entre bebês e famí-
lia”, afirmou a deputada Marí-
lia Campos (PT), presidenta da 
comissão e autora do requeri-
mento de visita.

Num dos locais visitados, 
a Casa de Bebês, na Pampulha, 
moram sete crianças com me-
nos de 2 anos de idade, filhos 
de mães com dependência 
química. Uma delas é Nayara 
Gregório, de 33 anos, mãe de 
Maria Eduarda, de 11 meses, 

número caiu para 22. Até maio 
deste ano, apenas um caso de 
acolhimento foi definido pelo 
uso de drogas pela mãe.

O número geral de acolhi-
mentos de crianças diminuiu 
no ano passado, para 94 casos. 
Entre 2014 e 2015, a série his-
tórica mostra um crescimento, 
registrando 143 e 187 casos, 
respectivamente. O coordena-
dor da Central de Vagas, Enrico 
Braga, afirmou que não é pos-
sível confirmar se a queda foi 
consequência do fim da porta-
ria, mas assegurou que o traba-
lho de assistência oferecido pe-
las 47 unidades de acolhimento 
da Capital visam a reintegração 
com a família, primeiramente a 
de origem e depois a extensiva 
(tios, avós e outros parentes). 
Ele também disse que não tem 
havido mais condução compul-
sória dos bebês. O serviço ofe-
rece 683 vagas.

“O acolhimento deve ser o 
último recurso. Saber que não 
é compulsória já é um alento, 
mas precisamos investir em po-
líticas públicas que evitem essa 

Após a revogação da Portaria 3, 
de 2016, da Vara Cível da In-
fância e Juventude de Belo Ho-
rizonte, reduziu-se o número 
de internações compulsórias 
de crianças filhas de usuárias 
de drogas. A norma permitia a 
separação entre mãe e filhos, 
sem respeitar o direito do con-
vívio familiar. Em visita, ontem, 
a duas instituições de abriga-
mento, a Comissão Extraordi-
nária das Mulheres da Assem-
bleia Legislativa constatou essa 
redução nas internações, com o 
fim da polêmica norma.

De acordo com dados cole-
tados desde 2012 pela Central 
de Vagas, da Gerência de Ges-
tão dos Serviços de Alta Com-
plexidade (GGSAC) da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, antes da 
portaria nenhum caso de aco-
lhimento de menores havia sido 
motivado pelo fato de a mãe ser 
usuária de drogas. Com a en-
trada em vigor da portaria, em 
2016, dos 136 casos de interna-
ções, 43, ou 31,6%, ocorreram 
por esse motivo. No ano pas-
sado, a norma foi revogada, e o 

Comissão das Mulheres visitou duas casas de acolhimento

Sarah Torres

Revogação de portaria da Justiça 
reduz internação compulsória de bebês
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

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

Das 9 às 18 horas
• Feira de Agricultura Familiar da Emater (Espaço Democrático José Apare-

cido de Oliveira) – cessão de espaço
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – Núcleo Vida da Assembleia
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• 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 que dispensam Plenário

• 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 Executivo a doar trecho de rodovia a Uberlândia

14h45
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

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 que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso 
 1h Segunda Musical – Davi Camisassa e Paulo Rosa 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (24/4) – Debate as conjunturas 

de funcionamento do Presídio de São Joaquim de Bicas 2
 5h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro/Participação, deliberação e representação, 
com Eleonora Schettini e Luiza Mascarello

 6h15 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Vale do Rio Doce e Vale do Aço  
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Itajubá 
 9h40 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito à saúde 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Vale do Rio Doce e Vale do Aço  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Prevenção às drogas
 20h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 21h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso 
 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
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. 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 23.765
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 (fai-
xa 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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