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Golpe contra aposentados e regras sobre
agrotóxicos são temas de audiências

Nesta semana, em que está 
previsto o início do recesso 
parlamentar de julho, as co-
missões da Assembleia Le-
gislativa ainda realizam, hoje 
(16) e amanhã (17), cinco 
atividades com a presença de 
convidados. São três audiên-
cias e duas visitas técnicas.

Hoje, às 14 horas, no 
Plenarinho II, reclamações 
recebidas pelo Procon da 
Assembleia contra entida-
des que supostamente de-
fendem os direitos dos apo-
sentados serão tema de au-
diência pública da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte. 

No centro dos debates es-
tará a Associação Brasileira de 
Apoio aos Aposentados, Pen-
sionistas e Servidores Públicos 
(ABSP), com sede em Belo 
Horizonte. Desde janeiro de 
2015, o Procon recebeu mais 
de 120 queixas contra a enti-
dade, conforme documento 
que justifica a audiência, so-
licitada pelo deputado João 
Leite (PSDB).

Uma reclamação tam-
bém anexada ao requeri-
mento relata o caso de um 
consumidor que teria sido 
induzido a se filiar à ABSP 
ao custo de R$ 1.740. O ob-

jetivo seria a revisão de um 
benefício, por meio de ação 
judicial. Porém, outras co-
branças se seguiram, totali-
zando R$ 10.400, sem a con-
trapartida prometida. 

De acordo com o Pro-
con, a ABSP também se vale 
de outros nomes para abor-
dar os aposentados com 
promessas de ações, mas 
todas as empresas estão no 
mesmo endereço, no Centro 
da Capital. Algumas dessas 
ações são “sabidamente der-

rotadas”, como destaca o ór-
gão. É o caso da discussão da 
unidade real de valor (URV), 
prescrita desde 2008.
Agrotóxicos – Também às 14 
horas de hoje, no Auditório 
do andar SE, a Comissão de 
Participação Popular promo-
ve audiência pública sobre 
o Projeto de Lei (PL) federal
6.299/02, em tramitação na 
Câmara de Deputados, que 
flexibiliza as regras de contro-
le de agrotóxicos no País. Autor 
do requerimento para realiza-

ção da reunião, o deputado 
Doutor Jean Freire (PT) critica 
as alterações promovidas no 
projeto original, que, para 
ele, afrouxam excessivamen-
te a legislação que trata dos 
agrotóxicos, prejudicando a 
saúde da população.

Entre outros pontos, o 
novo texto prevê que pesti-
cidas possam ser liberados 
pelo Ministério da Agricul-
tura mesmo que os órgãos 
reguladores não tenham con-
cluído suas análises. 

Situação de escolas especiais motiva visita
Ainda hoje, às 15h30, a Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência vi-
sita a Secretaria de Estado de 
Educação, em Belo Horizonte, 
para discutir as condições de 
ensino em escolas especiais de 
Ituiutaba, Uberaba e Uberlân-
dia, municípios do Triângulo 
Mineiro. O requerimento é do 
deputado Duarte Bechir (PSD).

As escolas especiais des-
sas cidades estão enfrentan-

do dificuldades em matricu-
lar pessoas com deficiência, 
após orientação do governo 
em transferir os estudantes 
com necessidades especiais 
para a educação regular. 
Rodoviária – Para amanhã, 
estão marcadas uma visita 
e uma audiência pública. Às 
10 horas, a Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência vai à Ro-
doviária de Belo Horizonte, 

no Centro da Capital, a fim 
de verificar as providências 
tomadas pela Codemig para 
melhorar a acessibilidade 
das pessoas com deficiên-
cia. O requerimento é dos 
deputados Duarte Bechir e 
Nozinho (PDT) e da deputa-
da Celise Laviola (MDB).
Câmeras – Às 14h30, no Ple-
narinho IV, a Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia busca obter, em audiên-

cia, esclarecimentos sobre 
pregão realizado pela Secre-
tária de Estado de Educação 
para aquisição de câmeras 
fotográficas digitais e sobre 
a contratação do Instituto 
Inhotim para desenvolver 
ações de capacitação dos 
servidores da pasta. A reu-
nião será realizada por soli-
citação da deputada Ione Pi-
nheiro (DEM) e do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB).

Assembleia já recebeu mais de 120 queixas contra entidade que diz apoiar aposentados 

 Luiz Santana / Arquivo ALMG
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Memórias dos 15 anos do Parlamento
Jovem serão expostas na plenária final

Em comemoração das 15 
edições do Parlamento Jo-
vem de Minas (PJ Minas), a 
Assembleia Legislativa pre-
parou a campanha Caixa 
de Memórias: PJ Minas 15 
anos. Lembranças de fatos 
curiosos, histórias e expe-
riências vividas por quem 
participou das edições pas-
sadas estão sendo coletadas 
e serão apresentadas na 
plenária estadual, em se-
tembro, na ALMG.

O objetivo é resgatar e 
registrar a memória afetiva 
do projeto, visando reforçar 
sua identidade e mostrar a 
transformação que propor-
ciona na vida dos partici-
pantes. Os coordenadores 
das 16 cidades-polo estão 
recebendo uma caixa envia-
da pelo correio para que eles 
recolham objetos, fotos e 
textos que marcaram a par-
ticipação de estudantes, pro-
fessores e monitores.

Eles também podem en-
viar materiais digitais, como 
imagens e vídeos, para o 
e-mail criado para a cam-

panha: caixadememorias@
almg.gov.br. O prazo para 
entregar as memórias físi-
cas e virtuais é 20 de agos-
to. O material enviado será 
avaliado e selecionado pela 
Gerência-Geral de Relações 
Públicas e Cerimonial e pela 
Gerência de Comunicação 
em Mídias Digitais da ALMG.

Essas áreas organizam a 
iniciativa em parceria com 
a Escola do Legislativo, que 
coordena o Parlamento Jo-
vem. O assunto será divul-
gado nas redes sociais da 
Assembleia, nas quais serão 
publicados posts sobre o as-
sunto, bem como uma pré-
via dos itens recebidos.

O PJ Minas é um projeto de 
formação política de estudan-
tes do ensino médio, realizado 
pela Escola do Legislativo, em 
parceria com câmaras munici-
pais. Nessa edição, participam, 
em 16 polos regionais, 82 muni-
cípios, 23 a mais do que no ano 
passado. O tema deste ano é 
“Violência contra a mulher”.

 Campanha reúne fatos curiosos, histórias e experiências dos participantes de edições passadas

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

COMUNICAÇÃO

Diálogos Possíveis concorre a prêmio
O programa Diálogos pos-
síveis: direitos humanos e 
criminalidade, da TV Assem-
bleia, está concorrendo ao 
Prêmio Televisión America La-
tina (TAL), na categoria “Me-
lhor produção de relevância 
social”. A emissora da ALMG 
vai disputar o primeiro lugar 
com produções de outros 
quatro países: Argentina, Co-
lômbia, El Salvador e Uruguai.

A TAL é uma rede que 
reúne televisões públicas e 
educativas da América Latina. 
É a segunda vez que a TV As-
sembleia concorre ao prêmio 
e a primeira em que um pro-
grama seu é selecionado para 
a final. A premiação será no 
dia 26 de julho próximo, em 
Montevidéu (Uruguai).

Os outros concorrentes na 
categoria são: De donde vengo 
yo, da Telepacífico (Colômbia); 
Historias debidas, da Encuen-
tro (Argentina); Memoria viva, 
da TVEs (El Salvador); e Párpa-
do, da TV Ciudad (Uruguai).
Direitos humanos – A tercei-
ra edição dos Diálogos pos-
síveis, exibida pela primeira 
vez em dezembro do ano 
passado, traz oito entrevistas 
e propõe uma reflexão sobre 
como conciliar a defesa dos 
direitos humanos e o comba-
te à criminalidade. 

Participam do programa:  
o sociólogo e ex-secretário de 
Estado de Defesa Social Luiz 
Flávio Sapori; o diretor do Ins-
tituto Defesa e colecionador 
de armas Alexandre Lima; o 

agente penitenciário Diemer-
son Souza; a presidenta da 
Associação de Amigos e Fami-
liares de Pessoas em Privação 
de Liberdade de Minas Gerais, 
Maria Tereza dos Santos; a 
juíza da Vara da Infância e Ju-
ventude Valéria Rodrigues; o 
promotor de justiça Francisco 
de Assis Santiago; o professor 
de Direito Constitucional da 
UFMG José Luiz Quadros; e o 
desembargador da 5ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça 
Eduardo Machado.

De acordo com o produ-
tor Marco Antônio Soalheiro, 
ao formatar essa edição, a 
produção buscou depoimen-
tos fortes, embasados em 
vivências pessoais e profissio-
nais profundas. “Desse modo, 

quem assiste ao programa 
pode refletir sobre desarma-
mento, maioridade penal, 
modelo de encarceramento, 
Direito Penal e Justiça crimi-
nal, formulando ou revendo 
suas próprias teses”, afirma.

O programa Diálogos 
possíveis mostra opiniões em 
conflito na sociedade e é uma 
oportunidade para que seus 
defensores articulem suas ra-
zões, de maneira a ajudar o 
espectador a formar opinião 
e identificar contradições e 
pontos de intercessão. 

Os vídeos do Diálogos 
possíveis estão também dis-
poníveis no Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br) e na pági-
na da ALMG no YouTube (you-
tube.com/assembleiamg).
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ORDEM DO DIA

Segunda-feira (16/7)

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

debater as reclamações apresentadas pela população acerca de contra-
tos estabelecidos entre consumidores e entidades que se propõem à 
defesa dos direitos de aposentados, em especial a Associação Brasileira 
de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos (ABSP). 
Requerimento: deputado João Leite

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater, com a pre-
sença da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional do 
Congresso Nacional, o Projeto de Lei Federal 6.299/02, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, que altera legislação sobre os agrotóxicos. 
Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita à Secretaria de Estado de Educação, para discutir a situa-
ção das escolas especiais estaduais nos municípios de Ituiutaba, Ubera-
ba e Uberlândia. Requerimento: deputado Duarte Bechir

17h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos 
creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 

ACONTECE NA SEMANA

Reunião Extraordinária (18 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. 
Prosseguimento da 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 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)

PEC 49/18
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o art 201-A à Consti-
tuição Estadual, a fim de determinar que o vencimento dos servidores da 
educação não seja inferior ao piso salarial nacional. Discussão em 1º turno

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Portal Mobile tem recurso que permite
opinar sobre projetos em tramitação

Está mais fácil se manifestar 
sobre proposições que trami-
tam na Assembleia Legislativa 
utilizando smartphones e ta-
blets. Desde o início do mês, o 
Portal Mobile conta com a fer-
ramenta Dê sua Opinião sobre 
Projetos em Tramitação, por 
meio da qual o cidadão pode 
compartilhar o que pensa pe-
las redes sociais e gerar enga-
jamento em uma proposta.

A ferramenta, que já existe 
no Portal da Assembleia, per-
mite que o interessado se posi-
cione a favor de um projeto ou 
contra ele, verifique o placar 

das opiniões favoráveis e desfa-
voráveis e faça um comentário. 
Para votar ou comentar, é ne-
cessário fazer login, colocando 
e-mail e senha, ou se conectar 
pelo Facebook ou pelo Google. 
É preciso ter cadastro prévio.

Para ter acesso a essas 
novidades no Portal Mobile, 
há dois caminhos: localizar 
no menu a opção “Participe” 
e, em seguida, a página “Dê 
sua Opinião sobre Projetos 
em Tramitação”, ou, também 
no menu, a opção “Atividade 
Legislativa” e, depois, “Trami-
tação de Projetos”.  Ferramenta também tem opção de compartilhamento

Clarissa Barçante / Arquivo ALMG
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 0h Zás – Banda Dom Pescoço
 0h30 Comissão de Saúde (16/5) – Construção do hospital do câncer 

em Capelinha (programação sujeita a alterações)
 4h40 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros 
(programação sujeita a alterações)

 6h30 Sala de Imprensa – Mídia, direitos humanos e o caso Marielle 
(programação sujeita a alterações)

 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Desarmamento 
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Comissão de assuntos Municipais (21/6) – Debate o tráfego 

de caminhões de minério na MG-030

 13h Geração – Jovens cientistas
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
	19h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(10/4) – Debate a acessibilidade da pessoa com deficiência e a 
atual situação do Instituto São Rafael 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 

•	programação	sujeita	a	alterações
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que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de 
direitos creditórios originados de créditos tributários e não tribu-
tários do Estado

18h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 5.012/18 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que altera a Lei 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre 
a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não 
tributários do Estado

19 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

19h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 5.011/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito 

20 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 5.011/18 (1º turno), do gover-
nador Fernando Pimentel, que autoriza o Poder Executivo a realizar 
operação de crédito

21 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e vo-

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 5.275/18 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que 
institui assistência à saúde para os servidores do Ministério Público 
de Minas Gerais

Terça-feira (17/7)

9h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)

10 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Ho-

rizonte) – visita ao Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, para averiguar 
as providências tomadas pela Codemig para melhorar a acessibilidade 
das pessoas com deficiência. Requerimento: deputados Duarte Bechir 
e Nozinho e deputada Celise Laviola

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
11 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – obter es-

clarecimentos sobre o pregão realizado pela Secretaria de Estado de 
Educação para aquisição de câmeras fotográficas digitais, sobre a con-
tratação do Instituto Inhotim para desenvolver ações de capacitação 
dos servidores e sobre atrasos nos repasses da área. Requerimento: 
deputada Ione Pinheiro e deputado Sargento Rodrigues

15 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
• Comissão de Cultura (Auditório SE)
• 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)

Quarta-feira (18/7)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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)

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

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (19/7)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – Câmara Municipal de Arcos

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


