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Representantes do governo faltam e
audiência sobre revista íntima é adiada

Presidente participa de posse no TJMG
sias foi saudado por seu ante-
cessor, desembargador Geraldo 
Augusto de Almeida. Na mes-
ma solenidade, tomaram posse 
também o desembargador José 
Afrânio Vilela (1º-vice-presiden-
te), as desembargadoras Áurea 
Maria Brasil dos Santos Perez 
(2ª-vice-presidente) e Mariân-
gela Meyer Pires Faleiro (3ª- 
-vice-presidente), e os desem-
bargadores José Geraldo Salda-
nha da Fonseca (corregedor-ge-
ral de Justiça) e Jayme Silvestre 
Corrêa Camargo (vice-correge-
dor-geral de Justiça).

O novo presidente do 
TJMG é natural de João Pinhei-
ro (Noroeste do Estado) e ocu-
pa o cargo de desembargador 
no tribunal desde 2010.

Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
para o biênio 2018-2020. A ce-
rimônia foi realizada no Grande 
Teatro do Palácio das Artes, em 
Belo Horizonte.

Em entrevista coletiva pou-
co antes da posse, o novo pre-
sidente do TJMG, desembarga-
dor Nelson Missias de Morais, 
afirmou que, em seu mandato, 
dará prioridade à consolidação 
do processo eletrônico na Justi-
ça. Comprometeu-se, também, 
a aprimorar a comunicação 
com a sociedade e implantar 
mais 30 fóruns em regiões ca-
rentes do Estado, como o Norte 
de Minas, projeto cujo inves-
timento deverá ficar em torno 
de R$ 700 milhões.

Na cerimônia, Nelson Mis-

ao lado de outras autoridades, 
entre as quais o governador 
Fernando Pimentel, da posse 
da nova diretoria do Tribunal de 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (MDB), participou, 
na noite de sexta-feira (29/6), 

Cerimônia no Palácio das Artes teve a presença de diversas autoridades

Sarah Torres

Presentes à reunião da 
Comissão de Segurança Públi-
ca de ontem, a agente Thaís 
Monteiro Marques e o re-
presentante do Sindicato dos 
Servidores do Sistema So-
cioeducativo, Rômulo Assis, 
reforçaram as reclamações e 
pediram para serem ouvidos 
pelo governo.

téria foi tema de reunião na 
ALMG no dia 29 de maio. Na 
ocasião, as agentes relataram 
a ocorrência de violação da 
dignidade durante procedi-
mentos de revista, bem como 
ameaças de instauração 
imediata de procedimentos 
administrativos disciplinares 
contra elas.

do Estado, Camila Neves, tam-
bém não compareceu à reu-
nião e não enviou justificativa.

De acordo com o depu-
tado Sargento Rodrigues, 
não há problemas de agen-
da, mas “cara de pau” por 
parte dos representantes do 
governo estadual, que, em 
suas palavras, “novamente se 
esquivam e fogem da respon-
sabilidade de comparecer”. 
Essa foi a segunda reunião 
convocada sobre esse assun-
to sem que houvesse compa-
recimento dos representan-
tes do governo.

O principal aspecto em 
debate na comissão é a rea-
lização da chamada “revista 
minuciosa” de adolescentes 
transgêneros por parte das 
agentes femininas do siste-
ma socioeducativo, prevista 
na Resolução 18 da Secreta-
ria de Segurança, baixada em 
25 de abril deste ano. A ma-

A audiência da Comissão de Se-
gurança Pública sobre a revista 
de adolescentes transgêneros 
por agentes femininas do sis-
tema socioeducativo, prevista 
para ontem, não foi realizada, 
devido ao não comparecimen-
to do secretário adjunto de 
Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania, 
Gabriel Rocha. Presidente da 
comissão e um dos autores do 
requerimento de audiência, o 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB) remarcou a discussão do 
assunto para o dia 12 de julho.

Em ofício enviado à co-
missão, o secretário adjunto 
alegou indisponibilidade por 
motivo de viagem previa-
mente marcada e lembrou, 
ainda, o fato de ter sido ponto 
facultativo na administração 
estadual, devido ao jogo da 
Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo. A subsecretária de 
Atendimento Socioeducativo 

Sargento Rodrigues acusou o governo de se esquivar da discussão

Clarissa Barçante
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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)

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

caúbas, de Belo Horizonte
10 horas

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

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza o 
Executivo a realizar operação de crédito

11 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Brasília-DF) – visita à 

ANTT para discutir a renovação das concessões de ferrovias. Requeri-
mento: deputada Marília Campos e deputado Celinho do Sinttrocel

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 

– discutir e votar parecer sobre três 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

15 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Brasília-DF) – visita à 

Câmara dos Deputados para participar de audiência sobre o transpor-
te ferroviário. Requerimento: deputados João Leite, Marília Campos e 
Glaycon Franco

• 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 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcellos
 1h Segunda Musical – Maurício Veloso e Militza Franco e Souza
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (4/4) – Comissão discute as 

recomendações do relatório da Comissão da Verdade em Minas 
para a Assembleia Legislativa

 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: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Itajubá 
 9h45 Compactos de Comissões
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h30 Via Justiça – Luta antimanicomial
 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 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – 5 anos das jornadas de junho 
 20h Comissão de Segurança Pública (21/5) – Apuração de 

denúncia sobre possível assédio moral 
 21h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcellos
 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. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar pror-
roga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela declaração 
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 aten-
dimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas de ca-
lamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao aposen-
tado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de auxiliar ou 
membro de banca examinadora do Detran, com recebimento de honorá-
rios. 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 governa-
mentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publicidade 

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 Agricul-
tura 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 tributários. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o por-
te 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 utilização, no 
Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de cos-
méticos. 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 cons-
titucional)

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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