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Desdobramentos de requerimentos estão 
disponíveis no Portal da Assembleia

Os cidadãos já podem monito‑
rar os resultados dos requeri‑
mentos apresentados nas au‑
diências públicas e nas visitas 
das comissões da ALMG. O no‑
vo recurso, disponível na pági‑
na de cada evento no Portal da 
Assembleia, na aba “Desdobra‑
mentos”, reúne os pedidos pro‑
venientes daquela discussão e 
suas respectivas respostas.

“As pessoas pode‑
rão acom pa nhar os desdo‑
bramentos do evento, mes‑
mo quando os requerimen‑
tos forem aprovados em re‑
uniões posteriores. Com um 
clique, será possível saber se 
o pedido de providências foi 
expedido, acessar a respos‑
ta do órgão acionado e saber 
se uma nova audiência es‑
tá agendada, por exemplo”, 
explica a secretária ‑geral ad‑
junta da Mesa,  Luíza Homen, 

que coordenou o projeto Au‑
diências em Monitoramento, 
parte integrante do Direcio‑
namento Estratégico da Casa.

Na página de cada ativi‑
dade das comissões no Por‑
tal da Assembleia, além dos 
desdobramentos dos reque‑
rimentos, foram incluídos no‑
vos recursos de mídia produ‑
zidos pela Diretoria de Comu‑
nicação Institucional. O obje‑
tivo é agrupar as informações 
disponíveis no Portal sobre as 
audiências e as visitas.

Uma das melhorias é o des‑
taque dado ao Compacto das 
Comissões, vídeo que é produ‑
zido e disponibilizado posterior‑
mente pela Gerência ‑Geral de 
Rádio e Televisão e que sinteti‑
za, em poucos minutos, os prin‑
cipais pontos da audiência pú‑
blica. Esse material passará a ser 
publicado na aba ao lado da gra‑

vação com a íntegra da reunião.
Outro recurso é a incor‑

poração dos textos produzi‑
das pela Gerência‑Geral de 
Imprensa e Divulgação, ma‑
terial que antes ficava apenas 

na seção de notícias do Portal.
As novas funcionalidades 

ajudam a dar visibilidade ao 
trabalho de fiscalização exer‑
cido pelos deputados, além 
de facilitar o controle social.

Novo layout da página dá mais visibilidade aos trabalhos das comissões

Arte GCMD

CULTURA

Exposições marcam luta das mulheres

Três mostras, expostas na Ga‑
leria de Arte até o dia 22 de 
março, abordam a luta das 
mulheres brasileiras e casos 
relacionados a feminicídio. As 
exposições integram o evento 
Sempre Vivas: Mulheres em 

Luta contra a Violência, que 
teve início na última sexta
feira (8) e vai reunir uma sé‑
rie de atividades ao longo do 
ano, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

A exposição Memórias 

de mulheres mineiras e brasi-
leiras em busca de seus direi-
tos, do movimento Quem Ama 
Não Mata, retrata a violência 
sofrida pelas mulheres ao lon‑
go da história e narra suas lu‑
tas na conquista de mais direi‑
tos e voz na sociedade. 

Ela conta com painel cro‑
nológico das lutas das mu‑
lheres brasileiras, dividido em 
três tempos (anos 1920/1930, 
anos 1930/1950 e anos 
1960/1980), e conta também 
com a exibição de vídeos de 
movimentos feministas e de 
reportagens de TV. Ainda es‑
tão expostas capas de jornais 
e revistas da década de 1980, 
período que registrou diversos 
assassinatos cometidos por 
companheiros das vítimas.

Também estão expostas 
as mostras Feminicídio, bor-

dando a resistência, do coleti‑
vo Linhas do Horizonte, e Mu-
lheres cabulosas da história, 
da organização Mulheres do 
Levante Popular.

Na primeira, estão estam‑
pados, por exemplo, mais de 
300 nomes de mulheres envol‑
vidas em casos de feminicídio, 
tentados ou consumados, em 
todo o País, somente nos pri‑
meiros dois meses deste ano. 
A segunda apresenta releitu‑
ras fotográficas de mulheres 
que são ou foram grandiosas 
ao longo dos tempos, mas que 
acabaram invisibilizadas pelo 
machismo.

Em 2018, 16 milhões de 
mulheres foram agredidas no 
Brasil, ou seja, a cada minuto, 
500 mulheres foram vítimas de 
agressão. No mesmo ano, 175 
feminicídios foram registrados. 

Guilherme Bergamini

Mostras abordam o feminicídio e trazem releituras de mulheres grandiosas
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Exposição Memórias de mulheres mineiras e brasileiras em busca de seus 
direitos (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 4.247/17 (1º turno), do deputado Léo Portela, 
que institui o programa Escola sem Partido no sistema estadual de ensino

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) – discutir e votar pareceres 
sobre 14 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 498/15 (1º turno), do 
deputado Noraldino Júnior e do exdeputado Fred Costa, que dispõe sobre medi‑
das de prevenção e combate à violência contra profissionais do ensino no Estado 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó‑
rio SE) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II) – discu‑

tir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Transporte, Comissão e Obras Públicas (Plenarinho III) – 

discutir e votar pareceres sobre o PL 5.076/18 (1º turno), do deputado 
Cristiano Silveira, que autoriza o Executivo a doar trechos de rodovia ao 
município de Pedra Dourada, e sobre o PL 5.487/18 (1º turno), que auto‑
riza o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Mutum

• Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência (Plenarinho I) – discutir 
e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro‑
posições que dispensam Plenário 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – discutir e vo‑
tar proposições que dispensam Plenário 

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo‑
sições da comissão

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi‑

ções que dispensam Plenário
16 horas

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

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Memória e Poder – Escritora e poeta Conceição Evaristo
 1h Segunda Musical – Quarteto Brasileiro e Igor de Oliveira
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (29/11/2018) – debate 

proposta de transferência de presos do PCC
 4h15 Comissão de Cultura (11/12/2018) – entrega de votos de 

congratulações a Ângelo Oswaldo de Araújo Santos
 6h Compactos de Comissões
 6h15 Memória e Poder – Jornalista Dídimo Paiva
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Centro de Reconhecimento de Paternidade
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 17h30 Memória e Poder – Jornalista Dídimo Paiva
 18h45 Compactos de Comissões
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Mulheres na Ciência
 20h Geração – Major Karla Lessa 
 20h30 Via Justiça – Centro de Reconhecimento de Paternidade
 21h Memória e Poder – Escritora e poeta Conceição Evaristo
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto 1/19

Do exgovernador Fernando Pimentel. Veto Total à Proposição de Lei 24.085, 
que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores 
de veículos no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 2/19
Do exgovernador Fernando Pimentel. Veto Parcial à Proposição de 
Lei 24.238, que promove mudanças na legislação tributária do Estado. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 3/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.158, 
que dispõe sobre as associações de socorro mútuo. Discussão em tur‑
no único (faixa constitucional)

Veto 4/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.161, 
que altera o artigo 2º da Lei 14.171, de 2002, a qual cria o Idene. Dis‑
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 5/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.195, 
que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DEERMG) a doar ao Estado imóvel situado na mar‑
gem da BR32, que liga os municípios de Machado e Poços de Caldas. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 6/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.200, 

que dispõe sobre resposta a solicitação dirigida a órgãos da adminis‑
tração direta e indireta do Poder Executivo. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto 7/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.201, a 
qual determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e 
saúde públicas do Estado sejam equipados com dispositivo que permi‑
ta sua geolocalização. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 8/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.208, 
que acrescenta o artigo 2ºA à Lei 21.735, de 2015, a qual dispõe sobre 
a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua 
atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia. Dis‑
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 9/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.152, que esta‑
belece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do 
diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública 
e privada de ensino no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 10/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.230, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermerca‑
dos, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres identifica‑
rem, de forma destacada, produtos da agricultura familiar. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)
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