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Plenário aprova delegação a municípios
de parte do licenciamento ambiental 

Sarah Torres

Seis proposições foram aprovadas ontem, em votação na Reunião Ordinária de Plenário

(Semad) poderá avocar para 
si, de ofício ou mediante pro-
vocação dos órgãos e enti-
dades vinculadas ao Sistema 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sisema), a competência que 
tenha delegado a município 
conveniado.

biente, de um órgão técnico-
-administrativo nessa área e 
de sistemas de licenciamento 
e fiscalização ambientais.

O projeto também esta-
belece que a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

ferência da competência de 
licenciar e fiscalizar a ativi-
dade ambiental.

Segundo o texto, para 
fazer jus a essa delegação, os 
municípios deverão dispor, 
no mínimo, de uma política 
e um conselho de meio am-

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa aprovou na tarde de 
ontem, na Reunião Ordinária, 
seis proposições. Outras duas 
que estavam na pauta, entre 
as quais o projeto do orça-
mento para 2019, não che-
garam a ser votadas, por falta 
de quórum (leia na página 5).

Entre as matérias aprova-
das pelos deputados, está o 
Projeto de Lei (PL) 1.602/15, 
que transfere do Estado para 
os municípios a competência 
para promover o licencia-
mento e a fiscalização am-
biental de certas atividades 
e empreendimentos poluido-
res. A proposição passou em 
2º turno, na forma do venci-
do, e seguirá para sanção do 
governador tão logo tenha 
sua redação final aprovada.

O PL 1.602/15, de au-
toria do deputado Ivair No-
gueira (MDB), altera a Lei 
21.972, de 2016, que dispõe 
sobre o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema). Ele escla-
rece os termos e as condi-
ções em que se dará a trans-

Projeto modifica cobrança de taxas
sino médio disciplina sobre 
profissões, carreira e merca-
do de trabalho. A PEC, que 
tem como primeiro signatário 
o deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), retorna a comissão 
especial para receber parecer 
de 2º turno.

Na justificativa para apre-
sentação da proposição, seus 
autores argumentam que a 
falta de conhecimento dos 
estudantes sobre as profis-
sões é um dos fatores pre-
ponderantes para a escolha 
equivocada do curso superior 
e consequente evasão.
Leia mais sobre o Plenário 
na página 5

que trata do pagamento de 
taxas de cartórios.

Ainda em 2º turno, foi 
aprovado o PL 5.409/18, do 
deputado Ulysses Gomes (PT), 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a doar ao município de 
Poço Fundo (Sul) imóvel com 
área de 1.330 m² para a con-
tinuidade do funcionamento 
de unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
Currículo – Em 1º turno, pas-
sou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 38/15, 
que acrescenta dispositivos 
ao artigo 195 da Constituição 
do Estado, a fim de incluir no 
currículo das escolas de en-

mo condição para buscar a 
recuperação do crédito junto 
ao devedor.

Isso significa que, quan-
do o credor registrar um 
título, como nota promis-
sória, contrato, cheque ou 
duplicata, em cartório de 
protesto, pelo não recebi-
mento do valor ao qual ti-
nha direito de receber, ele 
não precisará mais pagar de 
forma antecipada as custas 
relativas à cobrança. Hoje, 
a empresa que protesta um 
título é obrigada a pagar as 
taxas dos cartórios.

Para tanto, o PL 1.271/15 
altera a Lei 15.424, de 2004, 

Outras três proposições de 
autoria de parlamentares fo-
ram aprovadas na Reunião 
Ordinária. O Projeto de Lei 
1.271/15, do deputado Ro-
berto Andrade (PSB), passou 
em 2º turno, na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
apresentado pela Comissão 
de Administração Pública. 

A proposição modifica 
regras de cobrança de emolu-
mentos e taxas notariais, nos 
casos de protesto de títulos e 
documentos de dívida. O ob-
jetivo é eliminar a necessida-
de de pagamento antecipado 
dessas taxas e custas carto-
riais pelo credor privado, co-



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 14 de dezembro de 2018

No Dia Nacional do Cego, Instituto 
São Rafael pede apoio governamental

Clarissa Barçante

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou audiência no instituto

tenham piso tátil. 
Ele comemorou, no en-

tanto, o fato de o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica 
Federal financiarem em até 
60 meses a compra de equi-
pamentos para cegos, que 
em geral são fabricados no 
exterior e muito caros. “No 
Brasil, infelizmente, não se 
fabrica quase nada para os 
cegos, somente bengalas e 
cadeiras de rodas”, explicou.

o instituto tenha aulas em 
turno integral, uma vez que 
há mães e pais que moram 
longe do São Rafael e preci-
sam trabalhar. 

O professor Juarez Go-
mes Martins acusou a Prefei-
tura de Belo Horizonte de es-
tar tentando adaptar a lei da 
acessibilidade, para que, na 
Capital, passeios com mais 
de três metros de largura ou 
com pedras portuguesas não 

chegou a estudar numa uni-
dade municipal de educação 
infantil (Umei), falou sobre sua 
alegria em poder ter o filho no 
São Rafael. “A escola especiali-
zada faz toda a diferença. O Es-
tado tem que ajudar, para que 
o instituto continue existindo 
com dignidade”, declarou.  
Turno integral – Os respon-
sáveis pelos alunos também 
têm reivindicações. Eles pe-
dem, entre outras coisas, que 

Professores e ex-alunos do 
Instituto São Rafael, que 
presta atendimento especia-
lizado às pessoas cegas, pe-
diram mais apoio do poder 
público à instituição. Reivin-
dicaram, também, o efetivo 
cumprimento da Lei Federal 
10.098, de 2000, que estabe-
lece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida. 

As demandas foram apre-
sentadas ontem, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência da Assem-
bleia Legislativa, realizada no 
próprio instituto, no Barro 
Preto, em Belo Horizonte. A 
reunião, que marcou a passa-
gem do Dia Nacional do Cego, 
teve as presenças de crianças, 
jovens e adultos atendidos 
pelo Instituto São Rafael.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de reunião, deputado Duarte 
Bechir (PSD), destacou a im-
portância de avaliar as con-
quistas e os desafios que ain-
da existem no atendimento a 
essa parcela da população. 

Solange Aparecida de Li-
ma, mãe de um aluno do pri-
meiro ano fundamental que 

Diretora critica salas com várias séries
bandeiras da comissão. “Va-
mos apresentar um relatório 
ao novo governador, assim que 
ele tomar posse, de tudo que 
vimos e aprendemos nesta  
comissão, para que ele saiba, 
com detalhes, das necessidades 
desse segmento”, anunciou.

O Instituto São Rafael, 
criado há 92 anos, é uma 
escola pública estadual, re-
ferência na educação de pes-
soas com deficiência visual. 
A instituição atende mais de 
400 alunos, entre crianças, 
jovens e adultos, matricu-
lados em todas as séries do 
ensino fundamental e em 
cursos profissionalizantes.

sos didáticos para melhorar o 
aprendizado dos cegos.

A ex-diretora de educa-
ção especial da Secretaria 
de Estado de Educação, Wil-
ma Oliveira Dias, também é 
contrária à multiseriação. “O 
que precisamos na escola 
especial é de educação mul-
tiprofissional, com assisten-
tes sociais, psicólogos, etc, 
e uma sala de recursos para 
amparar também os pais des-
sas crianças”, destacou.
Educação especial – O depu-
tado Duarte Bechir prometeu 
continuar a mobilização pela 
continuidade das escolas es-
peciais no Estado, uma das 

implantação, no instituto, da 
multiseriação, ou seja, a reu-
nião numa só sala de alunos 
de diferentes séries, o que já 
ocorre em alguns casos. A di-
retora e professores presen-
tes se manifestaram contra 
a multiseriação para alunos 
com deficiência visual.

Na opinião de Flávia Cris-
tina Manicardi, ex-aluna e ho-
je professora do instituto, o 
método não funciona. “Nosso 
principal recurso é a voz. Co-
mo explicar matérias diferen-
tes para cada grupo de aluno, 
se todos estão no mesmo am-
biente?”, ponderou. Segundo 
Flávia Cristina, faltam recur-

A diretora do Instituto São 
Rafael, Jualiany Sena, apro-
veitou a audiência pública 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência para lembrar algumas 
conquistas da instituição em 
2018, como a reabertura de 
uma turma do primeiro ano 
do ensino fundamental, a 
compra de equipamentos 
novos para os laboratórios 
e a formatura das primeiras 
turmas do ensino profissio-
nalizante, com cursos de in-
formática e massoterapia.

Ela agradeceu o apoio da 
comissão e fez um apelo para 
que a Assembleia impeça a 

COMISSÕES
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Falta de cobrador em ônibus contraria 
lei e representa riscos para passageiros

Ricardo Barbosa

Comissão ouviu representantes dos trabalhadores, que reclamaram do não cumprimento de lei

nascer do sol, ou seja, inclui 
horários de pico na deman-
da por transporte coletivo. 
Segundo ele, ocorre também 
dispensa de agentes de bor-
do em horários diurnos, o 
que contraria a lei.

Outra acusação é de que 
os salários dos cobradores 
fazem parte dos cálculos de 
custos das passagens, mas a 
demissão de trabalhadores 
não representou redução do 
valor para os passageiros.

Ele acrescentou que a 
Câmara Municipal e a Prefei-
tura de Belo Horizonte não 
têm aberto espaço para de-
bater as questões relativas à 
auditoria das empresas. “A 
ausência, nesta audiência, de 
representantes das empresas 
e dos órgãos municipais que 
deveriam fiscalizá-las é sim-
bólica”, disse.

lação em Belo Horizonte de 
ônibus sem agentes de bor-
do, nos casos do Move e de 
outras linhas, em horários 
noturnos e em fins de sema-
na e feriados.

O presidente da Associa-
ção dos Usuários de Transpor-
te Coletivo de Belo Horizonte, 
Francisco de Assis Maciel, 
disse que a norma foi editada 
para atender as especificida-
des do Move, que tem tarifas 
cobradas nos terminais, e não 
dentro dos veículos. Sendo as-
sim, utilizar a regra para os de-
mais ônibus seria um desvio.

Francisco Maciel desta-
cou, ainda, que um acordo 
com os sindicatos possibili-
tou que as empresas consi-
derassem, para a retirada dos 
cobradores, um horário no-
turno estendido, que começa 
com o entardecer e vai até o 

a segurança dos passageiros, 
além de aumentar o tempo 
das viagens.

Ainda de acordo com ela, 
os cobradores que tiveram su-
as funções extintas não foram 
reaproveitados em outras 
atividades nas empresas con-
cessionárias, conforme deter-
mina a lei. A própria Cleisiane 
foi uma das demitidas.

De acordo com Jade-
ris Araúo, também foram 
dispensados os chamados 
“despachantes”, profissionais 
que atuavam nos pontos de 
controle das linhas, na fisca-
lização e na coordenação dos 
fluxos. 
Move – Os participantes da 
audiência afirmaram que as 
concessionárias de transpor-
te coletivo fazem mau uso 
da Lei Municipal 10.526, de 
2012, que possibilita a circu-

O acúmulo de funções pelos 
motoristas de ônibus em Be-
lo Horizonte, em decorrência 
da demissão de cobradores, 
coloca em risco os passagei-
ros. A reclamação foi feita 
pelos trabalhadores do setor, 
que participaram ontem de 
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos.

Um deles, o ex-motorista 
Jaderis Araújo, demitido em 
2016, disse que não é pos-
sível, do banco do condutor, 
ver todo o veículo. Isso au-
menta, por exemplo, o risco 
de arrancar o veículo antes de 
todos os passageiros terem 
embarcado ou desembarca-
do. As questões de segurança 
na direção, que ficam preju-
dicadas quando o motorista 
precisa dividir a atenção com 
outras funções, também fo-
ram abordadas por ele.

“Infrações continuadas 
são passíveis de cassação de 
contrato. Então, por que até 
agora ninguém pediu essa 
cassação para fazermos no-
vas licitações para o trans-
porte público em Belo Hori-
zonte?”, questionou Jaderis, 
que preside a Associação dos 
Trabalhadores em Transporte 
Coletivo e Suplementar de 
Belo Horizonte e Região.

Líder do movimento Sem 
Cobrador Não Dá, Cleisiane 
Olímpio da Silva defendeu 
a manutenção dos agentes 
de bordo, como os cobrado-
res são também chamados. 
Segundo ela, esse profissio-
nal auxilia o condutor em 
diversas situações. Cleisiane 
considera que a extinção do 
cobrador afeta o conforto e 

Lobby de empresas é um dos obstáculos
O deputado Elismar Prado 

(Pros) disse que outros municí-
pios mineiros passam por esse 
tipo de problema, como Uber-
lândia (Triângulo Mineiro).

O vereador Marcão (MDB), 
de Pará de Minas (Centro- 
-Oeste), também denunciou es-
sa situação em seu município.

as atividades de motoristas e 
cobradores, de forma que as 
 duas não poderiam ser realiza-
das pelo mesmo profissional.

O deputado também lem-
brou que o transporte é uma 
obrigação do poder público, 
que se estende também aos 
terceirizados.

ristas e cobradores no trans-
porte público. Segundo o 
parlamentar, há muito lobby 
das empresas para impedir a 
discussão do assunto.

Cristiano Silveira citou 
ainda decisão do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) que 
explicita as diferenças entre 

O deputado Cristiano 
Silveira (PT), presidente da 
comissão, manifestou apoio 
à causa dos trabalhadores e 
citou projetos de lei que tra-
mitam na Câmara dos Depu-
tados desde o fim da década 
de 1980 e que buscam regu-
lamentar o trabalho de moto-

COMISSÕES
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Parcelamento de salários e dúvidas sobre
pagamento do 13º motivam manifestação

PL trata de atendimento a dependentes

Flávia Bernardo

Deputado manifestou apoio a protesto de policiais

Comissão de Combate ao Crack analisou projeto

Luiz Santana

Atenção Psicossocial do seu 
território e o desenvolvimen-
to de projeto terapêutico em 
articulação com a Rede de 
Atenção Básica, os Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) e 
outros serviços pertinentes.

O acompanhamento, o 
monitoramento, o controle e 
a avaliação dos aspectos sani-
tários e de saúde das comuni-
dades terapêuticas serão fei-
tos pela Secretaria de Estado 
de Saúde, segundo o projeto.
Hino – Outra comissão a se 
reunir ontem para análise de 
proposições foi a responsável 
por apreciar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
41/15. A matéria recebeu pa-
recer favorável, em 2º turno, 
e já pode ser votada nova-
mente em Plenário.

A PEC 41/15 altera o arti-
go 5º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
a fim de propor que a músi-
ca Oh, Minas Gerais! passe a 
ser o hino oficial do Estado. A 
matéria tem como primeiro 
signatário o deputado Isauro 
Calais (MDB). A relatora na 
comissão foi a deputada Ione 
Pinheiro (DEM), que manteve 
o texto original.

pessoas que tenham aderido 
de forma voluntária e que te-
nham sido encaminhadas por 
serviços de saúde da rede 
pública ou privada, após ava-
liação prévia, clínica e psiqui-
átrica, com laudo emitido por 
profissional habilitado.

A comunidade terapêuti-
ca deve comunicar ao gestor 
de saúde local o acolhimento 
de pessoa encaminhada pela 
rede privada, em até 72 ho-
ras. No mesmo prazo, o ges-
tor relatará o acolhimento 
ao responsável pela Rede de 
Atenção Psicossocial.

Caberá ao gestor de saú-
de de cada esfera de governo 
garantir às pessoas depen-
dentes de álcool e outras dro-
gas o acesso à realização das 
avaliações clínicas e psiqui-
átricas necessárias para seu 
acolhimento pelas comunida-
des terapêuticas, bem como 
o acesso ao serviço pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
à integralidade da atenção na 
reinserção social.

No atendimento pres-
tado pelas comunidades te-
rapêuticas, será garantido 
o acesso, de forma integra-
da, dos acolhidos à Rede de 

Novo (Pros), que manteve o 
texto aprovado em Plenário, 
em 1º turno.

A primeira modificação 
proposta no PL 4.633/17 é a 
de que a referida lei tratará 
do atendimento prestado a 
adultos com necessidades 
clínicas decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas. O 
acolhimento de crianças e 
adolescentes observará nor-
mas próprias, em consonân-
cia com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

Além disso, o projeto es-
tabelece que as comunidades 
terapêuticas só receberão 

O Projeto de Lei (PL) 4.633/17, 
do deputado Antônio Jorge 
(PPS), que estabelece dire-
trizes para o atendimento 
prestado pelas comunidades 
terapêuticas no Estado, está 
pronto para ir a votação de-
finitiva no Plenário. Ontem, 
em reunião da Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, ele 
recebeu parecer favorável, 
em 2º turno.

A proposição altera a Lei 
22.460, de 2016, que regula 
a atuação das comunidades 
terapêuticas. O relator foi o 
deputado Cláudio do Mundo 

conflitos entre servidores e o 
Poder Executivo é feita pelo 
Legislativo.

precisa se fazer presente nas 
mobilizações porque, muitas 
vezes, a intermediação de 

vidores públicos, mas todas 
as famílias que dependem 
dessa renda, estão sendo 
penalizados.

Sargento Rodrigues falou 
também sobre o receio de 
que, a menos de 20 dias do 
fim do atual governo, não se-
ja pago o 13º salário. “Nesse 
cenário, o governador pode 
simplesmente jogar a toalha 
e, num ato de irresponsabili-
dade, deixar de pagar o que 
deve”, declarou.

Segundo ele, os servido-
res devem “manter a pres-
são” e promover passeatas e 
atos, para ver seus seus direi-
tos respeitados. Na opinião 
do parlamentar, a Assembleia 

Policiais civis e militares se 
reuniram, na tarde de on-
tem, em frente ao Palácio 
da Liberdade, em Belo Hori-
zonte, para protestar contra 
o parcelamento dos salários 
e a ausência de perspectivas 
de recebimento do 13º. O 
presidente da Comissão de 
Segurança Pública, deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), 
participou do ato.

“O governador anunciou 
o pagamento da primeira 
parcela do salário de novem-
bro, para todos os servidores 
do Estado, de apenas R$ 2 
mil. Esse é um ato de covar-
dia”, afirmou o parlamentar. 
Ele disse que não só os ser-

COMISSÕES
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Projetos do governador são aprovados, 
mas Femeg e orçamento ficam para terça

Negociações não foram suficientes para votação do orçamento

Sarah Torres

acusaram o governador Fer-
nando Pimentel de utilizar 
o projeto apenas como uma 
manobra contábil para evitar 
ser enquadrado em viola-
ções da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF).

Já o deputado André 
Quintão argumentou que o 
debate em torno do projeto 
mostra que se tornou ques-
tionável a aplicabilidade da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal, tendo em vista a crise 
fiscal que Estados e municí-
pios enfrentam. “Talvez as 
imposições da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal não estejam 
adequadas à realidade atual”, 
afirmou.

Mais tarde, na Reunião 
Extraordinária da noite, de-
putados da oposição pressio-
naram para que o presidente 
da ALMG, deputado Adalcle-
ver Lopes (MDB), colocasse 
em votação o projeto. Verifi-
cação de quórum solicitada 
pelo deputado Rogério Cor-
reia (PT) mostrou que havia 
35 deputados presentes, 
abaixo do mínimo necessário 
de 39 para votação. Anterior-
mente, na Reunião Ordiná-
ria, chegou-se a registrar um 
quórum de 54 deputados.

Diante da impossibilida-
de de se votar a criação do 
Femeg, foi apenas iniciada a 
discussão do outro projeto 
ainda restante na pauta, o 
PL 5.406/18, do governador, 
que contém o orçamento do 
Estado para 2019. 

13.465, de 2017. Essa regu-
larização fundiária beneficia 
a população de baixa renda, 
que pode obter a titularida-
de de seu patrimônio.

A gestão do fundo com-
petirá ao Tribunal de Justiça.
Divergências – Outros dois 
pro jetos do governador, en-
tre os quais o do orçamento, 
tiveram a votação adiada ao 
menos até terça-feira (18). 
O Plenário encerrou a dis-
cussão em 2º turno do PL 
5.456/18, que institui o Fun-
do Extraordinário de Minas 
Gerais (Femeg). No entanto, 
divergências entre a base do 
governo e a oposição impedi-
ram a votação.

O embate foi iniciado na 
Reunião Ordinária, quando 
oito parlamentares encami-
nharam a votação. Sete de-
les se pronunciaram contra 
o projeto: Fred Costa (Patri), 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
Fabiano Tolentino (PPS), Car-
los Pimenta (PDT), Noraldino 
Júnior (PSC), Sargento Rodri-
gues (PTB) e Arlen Santiago 
(PTB). O líder do Bloco Mi-
nas Melhor, deputado André 
Quintão (PT), foi o único a 
defender a proposição na 
tribuna.

Os deputados contrários 
argumentaram que o gover-
no utiliza fontes de recursos 
incertas e não factíveis para 
capitalizar o fundo, deixan-
do prefeituras sem qualquer 
segurança de que receberão 
repasses em atraso. Também 

trata de procedimentos ne-
cessários à implementação 
dos pagamentos aos assisti-
dos e pensionistas do Plano  
de Previdência Complemen-
tar MinasCaixa RP-2.

Outro projeto do gover-
nador aprovado ontem, em 
2º turno, foi o PL 5.457/18, 
que passou na forma do 
vencido. Ele cria o Fundo Es-
pecial Registral de Regulari-
zação Fundiária de Interesse 
Social (Ferrfis). 

O objetivo, segundo o 
Poder Executivo, é assegu-
rar os recursos necessários 
à Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social 
(Reurb-S), mediante o ressar-
cimento dos emolumentos 
correspondentes aos atos 
registrais, conforme previsto 
no artigo 73 da Lei Federal 

Dois projetos de lei do go-
vernador Fernando Pimentel 
que tratam de questões fi-
nanceiras e tributárias foram 
aprovados, em 2º turno, na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem. Um deles é o 
PL 5.408/18, que incorporou 
dispositivos para beneficiar 
as atividades de produção 
de laticínios, financiamento 
agropecuário e geração de 
energia eólica, englobando 
ainda o reajuste de taxas de 
serviço do Estado e modifica-
ções em procedimentos ad-
ministrativos.

Essas alterações no texto 
original foram incluídas por 
meio do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Administração 
Pública. O texto aprovado 
mantém, ainda, o conteú-
do original do projeto, que 

PLENÁRIO

ORADORES

Agradecimentos
O deputado Vanderlei Mi-
randa (MDB) subiu à tribuna 
para se despedir da Assem-
bleia. Ele agradeceu a Deus, à 
família, aos colegas da ALMG 
e aos servidores pela oportu-
nidade de trabalhar em bene-
fício da sociedade durante 14 
anos de vida pública, como 
vereador da Capital e depois 
como deputado. Vanderlei Mi-

randa destacou ter exercido 
essa tarefa com dignidade, 
seriedade, transparência e 
honestidade. Em relação a 
sua atividade parlamentar, 
ele ressaltou, entre outras 
ações, a criação da Comissão 
de Prevenção e Combate ao 
Uso de Crack e Outras Dro-
gas e o apoio a entidades de 
saúde. Ele foi homenageado, 
em apartes, por Duarte Be-

chir (PSD), Léo Portela (PR), 
Carlos Henrique (PRB), Tadeu 
Martins Leite (MDB), Cabo 
Júlio (MDB), Carlos Pimen-
ta (PDT), Alencar da Silveira 
Jr. (PDT), Roberto Andrade 
(PSB), Fred Costa (Patri), João 
Vítor Xavier (PSDB), João Lei-
te (PSDB), Glaycon Franco 
(PV), Hely Tarqüínio (PV), Ro-
sângela Reis (Pode) e Marília 
Campos (PT).Sa
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Das 8 às 18 horas
• Mostra da Associação dos Artesãos de Paraopeba e região (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Lixo: estamos mais conscientes? 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Administração Pública (22/11/2018) – debate o 

projeto do governador que cria Fundo Extraordinário
 5h Comissão de Direitos Humanos (7/11/2018) – debate a 

regulamentação de atividades econômicas em logradouro 
público em Belo Horionte

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Lixo: estamos mais conscientes?  
 9h Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária do dia 10/12/2018
 11h Balanço da 18ª Legislatura
 12h Memória e Poder – jurista Dalmo Dallari
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária do dia 11/12/2018
 17h Balanço da 18ª Legislatura
 17h40 Compactos de Comissões
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Grupo de Saxofones da UFMG e 

Coral Ars Nova 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Região Central e Metropolitana
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Dependentes químicos
 23h30 Zás (inédito) – Des espera: Yepocá Cia. de Teatro

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Sala de Imprensa
No estúdio, uma análise do olhar da mídia sobre a intervenção federal na segurança pública 
no Rio de Janeiro. Os convidados discutem a maneira pela qual os principais veículos de co-
municação do País atuaram em relação a esse acontecimento. Além disso, debatem quais os 
impactos na vida dos moradores do Rio com essa que é considerada uma das medidas mais 
drásticas adotada na segurança pública. Participam do programa Mário Simão, professor do 
Departamento de Geografia da Uerj e colaborador do Observatório de Favelas do Rio de Ja-
neiro, e João Paulo Cunha, jornalista da Rede Minas. Sábado, às 17h30. Domingo, às 18 horas.

Zás
O espetáculo Des espera, da Yepocá Cia. de Teatro, será a atração do Zás. A peça do ator e di-
retor Bruno Godinho conta a história de um homem que aguarda sozinho algo ou alguém que 
nunca chega. A peça, que usa da linguagem do palhaço, de expressões faciais e da manipulação 
de objetos, promete não só boas risadas, mas também uma reflexão sobre o amor, as perdas, 
os encontros e os desencontros. A Yepocá Cia. de Teatro foi fundada em 2000 e já realizou 
apresentações no Brasil e no exterior. Em 2009, o grupo venceu o Prêmio Funarte de Teatro 
Myriam Muniz com o projeto Yepocá em Cena – Mostra Teatral Itinerante. Sexta, às 23h30. 
Sábado, às 19h30. Domingo, às 8h30 e à meia-noite.

Geração
Superação e inclusão. Esses foram os assuntos sobre os quais a apresentadora Nathália Bini con-
versou com a modelo Adriana Buzelin e outros três jovens atletas paralímpicos: Carolina Lucche-
si, Andrielle Ribeiro Gomes e Ícaro Felipe de Souza. A modelo Adriana Buzelin, que é também 
artista plástica, relações públicas e editora da revista Tendência Inclusiva, contou um pouco de 
sua história. Ela falou do esporte inclusivo, da moda inclusiva e também de suas duas paixões: 
mergulho e política. Os convidados falam de suas lutas e conquistas e de como os limites os fize-
ram encontrar talentos que antes desconheciam. Eles afirmam que faltam tecnologias inclusivas 
nas escolas, na imprensa e nos espaços públicos. Sábado, às 19 horas. Domingo, às 12h30.


