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Audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher atraiu grande público à Praça Sete, na Capital

Deputadas apontam ações para a igualdade

Denúncias de diversas formas de violência 
marcam Dia Internacional da Mulher

o deputado Doutor Jean Freire 
(PT) cobrou que a ALMG apro-
ve com celeridade projetos de 
lei que tratam da proteção às 
mulheres em vários campos. 
Exposição – A Galeria de Arte 
abrigou a inauguração da ex-
posição Memórias de mulhe-
res mineiras e brasileiras em 
busca de seus direitos, reali-
zada pelo movimento Quem 
Ama Não Mata.

tura machista ainda existente 
na sociedade. 

Já a deputada Beatriz Cer-
queira (PT) abordou a impor-
tância do respeito e da solida-
riedade entre todos também 
no Parlamento, independente-
mente de divergências ideoló-
gicas. A deputada Celise Lavio-
la (MDB) salientou a presença 
de diversos deputados na 
abertura do evento, enquanto 

A deputada Rosânge-
la Reis (Pode) defendeu a 
aprovação de proposta de 
emenda à Constituição que 
garante pelo menos uma 
vaga para mulheres na Mesa 
da Assembleia. Por sua vez, 
as deputadas Ione Pinhei-
ro (DEM) e Delegada Sheila 
(PSL) ressaltaram o papel da 
educação infantil e de jovens 
como forma de mudar a cul-

Pela manhã, no Salão Nobre, na 
abertura do evento, denomina-
do Sempre vivas: mulheres em 
luta contra a violência, o depu-
tado Antonio Carlos Arantes 
(PSBD), 1º-vice-presidente da 
ALMG, destacou a importância 
de a Comissão Extraordinária de 
Defesa dos Direitos da Mulher 
ter se tornado permanente e de 
uma maior inclusão das mulhe-
res nos espaços de poder. 

lientou que a independência 
financeira da mulher é con-
dição essencial para que ela 
alcance, de fato, sua emanci-
pação. De acordo com Valéria 
Morato, do Fórum Estadual 
das Mulheres Trabalhadoras 
das Centrais Sindicais, os ren-
dimentos dos homens, em 
geral, são 28% superiores, as 
mulheres ocupam os cargos 
menos valorizados, 47% de-
las estão na informalidade e 
um terço destas não contribui 
para o INSS.

homens. Segundo ela, essa 
parcela, detentora dos privilé-
gios, precisa abrir mão deles e 
do exercício de poder sobre as 
mulheres que lhes cercam.

A deputada Andréia de 
Jesus (Psol), por sua vez, fa-
lou sobre a importância de 
que as mulheres, sobretudo 
as negras, ocupem os espa-
ços políticos e que, ainda que 
haja quem queira impedi-las, 
elas resistam. 
Trabalho e renda – A deputa-
da Laura Serrano (Novo) sa-

nato iniciam com a repreensão 
das roupas usadas ou apagan-
do os cigarros no corpo da sua 
companheira, ressaltou. A de-
fensora disse ainda que, além 
da violência física, há outras 
quatro modalidades: sexual, 
patrimonial, moral e psicológi-
ca. Esta última, muitas vezes, se 
configura de forma “invisível”. 

A diretora de Políticas para 
Mulheres, Viviane Moreira, 
enfatizou que a desconstrução 
da violência contra a mulher 
passa, essencialmente, pelos 

Mulheres negras, brancas, in-
dígenas, jovens, adultas, ido-
sas, militantes e curiosas se 
reuniram na última sexta-feira 
(8), na Praça Sete, para acom-
panhar audiência pública da 
Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher, promovida 
pela Assembleia em parceria 
com entidades da sociedade 
civil. O Dia Internacional da 
Mulher foi marcado pelo cha-
mamento às lutas que atra-
vessaram os corpos presentes 
e para denunciar as violências 
contra tantos outros.

Em 2018, a cada minu-
to, 500 mulheres foram víti-
mas de agressão. No mesmo 
ano, 175 feminicídios foram 
registrados. Cerca de 60% 
das mulheres vítimas de vio-
lência doméstica são negras. 
Esses dados foram trazidos 
por deputadas, movimentos, 
entidades e órgãos públicos.

Para as deputadas Marília 
Campos (PT) e Ana Paula Si-
queira (Rede), o silêncio é 
uma enorme barreira a ser 
vencida pelas vítimas. Ana 
Paula Siqueira relatou que 
50% das mulheres não de-
nunciam os seus agressores.

“O feminicídio não se dá 
apenas no dia em que a mulher 
é morta”, alertou a defensora 
pública Laurelle Araújo. Os ho-
mens que cometem o assassi-
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Segunda-feira (11)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão do Veto 1/19 (Plenarinho I) – eleger o presidente e o vice-pre-
sidente

9h45
• Comissão do Veto 4/19 (Plenarinho I) – eleger o presidente e o vice-pre-

sidente
10 horas

• Comissão do Veto 8/19 (Plenarinho I) – eleger o presidente e o vice-pre-
sidente

• Seminário das bancadas estadual e federal e da Executiva do PT (Escola do 
Legislativo) – cessão de espaço

11 horas
• Comissão do Veto 7/19 (Plenarinho III) – eleger o presidente e o vice-pre-

sidente

Terça-feira (12)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – dar continuidade aos de-
bates, com a presença de convidados, sobre a tragédia que vitimou cen-
tenas de pessoas em Brumadinho. Requerimento: deputados Sargento 
Rodrigues, Delegado Heli Grilo, Léo Portela, João Leite e Bruno Engler

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório SE)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II)
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Transporte, Comissão e Obras Públicas (Plenarinho III)

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (13)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)
10 horas

• Comissão de Saúde (Auditório SE) – debater, com a presença de convida-
dos, o uso do canabidiol no tratamento de epilepsias de difícil controle. 
Requerimento: deputado Alencar da Silveira Jr.

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Auditório SE)

18 horas
• Exibição do filme Dia de folga e debate com a diretora Patricia Antunes 

(Teatro) – cessão de espaço
19h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Nova Lima) 
– debater, com a presença de convidados, o risco de rompimento das Bar-
ragens B3/B4 da Mina Mar Azul e da Barragem Vargem Grande, adminis-
tradas pela Vale. Requerimento: deputado Professor Wendel Mesquita

Quinta-feira (14)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – debater, com 
a presença de convidados, a reforma administrativa proposta pelo Exe-
cutivo, no que tange à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Requerimento: deputado Coronel Henrique 

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho III)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, o rompimento 
de barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Requeri-
mento: deputados Noraldino Júnior e Osvaldo Lopes

19 horas
• Zás (Teatro) – show Mama, de Marina Machado

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagear os 80 anos da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Feco-
mércio). Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

Sexta-feira (15)

8 horas
• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 

direitos (Galeria de Arte)
13 horas

• Palestra de Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência Social (Au-
ditório José Alencar) – cessão de espaço

 0h Zás – Grupo de Teatro Andante: Receitas para não morrer de amor
	 0h30	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(18/9/2018) – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
 3h30 Palestra – Políticas Públicas de combate à corrupção, com 

Cristiana Fortini
 4h40 Comissão de Desenvolvimento Econômico (20/11/2018) – Debate 

o projeto de lei municipal com o plano diretor de Belo Horizonte
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Cobertura da tragédia em Brumadinho
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia (reprise)
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Centro de Reconhecimento de Paternidade
 9h Compactos de Comissões
 9h15 Assembleia ao Vivo
 13h Geração – Major Karla Lessa

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Saúde (27/2/2019) – Debate os impactos do 

Projeto de Lei 368/2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública 
(ESP-MG) à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

 17h30 Panorama – Erotização infantil
 18h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia de Brumadinho
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Pensando em Minas – Novas tecnologias no setor público, com 

Mateus Moreira e Daniel Lança 
 21h30 Geração – Major Karla Lessa
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Arquivo Especial – A evolução do Carnaval mineiro

•	programação	sujeita	a	alterações
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