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ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/4/2019
Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Professor Wendel Mesquita, Duarte Bechir, Professor
Cleiton e Zé Guilherme, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Professor Wendel
Mesquita, declara aberta a reunião e, nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se
destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, debater e apresentar as atividades a serem
promovidas na Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, realizada anualmente na semana
em que recai o dia 2 de abril. Passa-se à 1ª Fase da 3ª Parte, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a
tomar assento à mesa as Sras. Cynthia de Lima Prata Abi Habib, vice-presidente da Associação da Síndrome de Asperger no
Transtorno do Espectro do Autismo de Minas Gerais; e Renata Brasil Velloso, psicóloga e diretora do Dia Dia Educação
Especializada; e os Srs. Luis Renato Braga Areas Pinheiro, promotor de justiça, titular da 2ª Defensoria de Família da Defensoria
Pública de Minas Gerais – DPMG; Wesley Barbosa Severino, coordenador de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – Sedpac; Júnior Ferreira, psicólogo e diretor do Dia Dia Educação
Especializada; e José Savietto Pereira Barbosa, presidente da Associação da Síndrome de Asperger no Transtorno do Espectro do
Autismo ASA/TEA-MG. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos deputados Duarte Bechir, Zé Guilherme e Professor Cleiton para que procedam da mesma
forma. A seguir, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião extraordinária que se realizará no dia 4, às 14 horas, para debater a vida profissional da
pessoa com transtorno do espectro autista, bem como divulgar a campanha “Compreenda meu olhar”, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2019.
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Duarte Bechir, presidente – Professor Cleiton – Zé Guilherme – Doutor Paulo.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/4/2019
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior, Carlos Pimenta e Osvaldo Lopes,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Noraldino Júnior, declara aberta a reunião e,
nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições
da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Jeane Dantas de Carvalho, gerente do Instituto Mineiro de Gestão de Águas
(22/3/2019), e do Sr. Sebastião Manoel Garcia, presidente da Câmara Municipal de Caldas (21/3/2019). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência,
para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:
nº 605/2019, da deputada Marília Campos, em que requer seja realizada audiência pública para debater o processo de
renovação do licenciamento ambiental da empresa Ecovital, no Município de Sarzedo;
nº 617/2019, do deputado Antonio Carlos Arantes, em que requer seja realizada visita às Indústrias Nucleares do Brasil –
INB –, no Município de Caldas, para verificar os trabalhos que desenvolvem;
nº 632/2019, do deputado Antonio Carlos Arantes, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado e ao
secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre as atividades realizadas pelas
Indústrias Nucleares do Brasil – IBN –, no Município de Caldas, assim como sobre o monitoramento realizado nas atividades
exercidas por essa empresa, que trabalha com materiais radioativos que requerem atenção do poder público;
nº 633/2019, do deputado Antonio Carlos Arantes, em que requer seja encaminhado à Comissão Nacional de Energia
Nuclear, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis e à Agência Internacional de Energia Atômica pedido
de informações consubstanciadas em documentos sobre a fiscalização, o resultado das avaliações atuais e os impactos das atividades
exercidas pela empresa Indústrias Nucleares do Brasil, localizada em Caldas;
nº 869/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –
pedido de providências para que seja regularizado o repasse dos recursos da cobrança pelo uso da água que estão sendo
contingenciados, uma vez que o atraso na liberação desse recurso paralisa os repasses aos comitês de bacia hidrográfica para a
execução dos programas ambientais e de gestão das águas;
nº 870/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – pedido de providências para que seja feita uma auditoria das outorgas pelo uso da água já
concedidas, tendo em vista os diversos conflitos e a insuficiência hídrica dos cursos d'água do Estado;
nº 871/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –
pedido de providências para seja dada continuidade aos trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Bacia do Rio Mucuri, com a
liberação dos recursos no valor de R$ 224.612,50, que se encontram contingenciados;
nº 872/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – pedido de providências para a contratação das empresas que darão suporte aos comitês de
bacia hidrográfica em suas atividades de gestão das águas;
nº 873/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –
pedido de providências para a liberação dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
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Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro – destinados a fundamentar a estruturação e a operacionalização dos comitês de
bacia hidrográfica;
nº 874/2019, do deputado Coronel Sandro, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo – Segov –
pedido de providências para que seja enviado com urgência a esta Casa o projeto de lei de autoria do governador referente à revisão
da lei do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –
Fhidro –, tendo em vista que o tema foi amplamente discutido e validado com intensa participação popular e dos comitês de bacia
hidrográfica;
nº 979/2019, do deputado Mauro Tramonte, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – pedido de providências para que se apure, com a devida urgência, as recentes denúncias
contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –, pelo descarte de esgoto sem tratamento nos córregos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que vem gerando multas milionárias a essa autarquia;
nº 1.011/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater a situação do
Parque Estadual Serra Verde, unidade de conservação viabilizada após parceria da Fundação de Parques Municipais – FPM – com o
Instituto Estadual de Florestas – IEF;
nº 1.094/2019, do deputado Tadeu Martins Leite, em que requer seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente –
MMA – e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – pedido de providências para a
elaboração do plano de manejo do Parque Estadual da Lapa Grande, espaço público de grande importância para o Município de
Montes Claros e região e unidade de conservação ambiental essencial para a realização de pesquisas científicas, para o
desenvolvimento de atividades, para a recreação, prática de caminhadas, ciclismo em contato com a natureza e turismo ecológico;
Registra-se, nesse momento, a presença do deputado Raul Belém.
São recebidos pela presidência, submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:
nº 776/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –
pedido de providências para que seja aberto inquérito administrativo para investigar o tenente da Polícia Militar de Passos acusado de
um grave crime ambiental de envenenamento de, pelo menos, sete cães e três gatos no município, fato que foi registrado em câmeras
de monitoramento;
nº 928/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a reforma administrativa tratada pelo Projeto de Lei nº 367/2019,
especialmente no que se refere à posição do atual governo em relação às entidades vinculadas a essa secretaria, se serão mantidas ou
terão sua estrutura e suas competências alteradas; à intenção do governo em relação às superintendências regionais de meio ambiente
– Suprams; e ao organograma, até o nível de diretoria, que se pretende adotar na Semad e nas entidades a ela vinculadas;
nº 1.052/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada audiência pública em Barão de Cocais para
debater a situação da Barragem Sul Superior, da Mina do Gongo Soco, nesse município, que está em risco iminente de rompimento;
nº 1.053/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada visita à Barragem Sul Superior, da Mina do
Gongo Soco, no Município de Barão de Cocais, para averiguar a situação dessa barragem, que está em risco iminente de rompimento;
nº 1.054/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada visita às Barragens B3 e B4 da Mina do Mar
Azul, no Município de Nova Lima, para averiguar a situação dessas barragens, que estão em risco iminente de rompimento;
nº 1.055/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada audiência pública no Município de Nova Lima
para debater a situação das Barragens B3 e B4, da Mina Mar Azul, que estão em risco iminente de rompimento;
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nº 1.056/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada audiência pública no Município de Ouro Preto
para debater a situação das barragens de Forquilhas 1 e 3 da Mina da Fábrica, da Vale, que se encontram com risco iminente de
rompimento;
nº 1.057/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada visita às barragens de Forquilhas 1 e 3, da Mina
da Fábrica, no Município de Ouro Preto, para averiguar a situação dessas barragens, que estão em risco iminente de rompimento;
nº 1.087/2019, dos deputados Noraldino Júnior e Osvaldo Lopes, em que requerem seja encaminhado à 2ª Delegacia
Regional de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete pedido de providências para investigar o extermínio de cães no Município de
Lamim, tendo em vista a suspeita de envenenamento de oito cães nas madrugadas de 23 e 24 de março de 2019;
nº 1.088/2019, dos deputados Noraldino Júnior e Osvaldo Lopes, em que requerem seja encaminhado ao Ministério Público
de Minas Gerais pedido de providências para instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar a matança de cães no Município de
Lamim, tendo em vista a suspeita de envenenamento de oito cães nas madrugadas de 23 e 24 de março de 2019;
nº 1.089/2019, do deputado Noraldino Júnior, em que requer seja realizada audiência pública, em Paracatu, para debater os
impactos negativos causados pela exploração de ouro no município, destacando-se a alta concentração de arsênio nos principais rios e
córregos da cidade, bem como o risco de rompimento de duas barragens de rejeitos (denominadas Santo Antônio e Eustáquio)
pertencentes à empresa canadense Kinross, e os possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais que serão causados na hipótese
de rompimento, a necessidade de elaboração de um plano de evacuação que inclua a retirada de animais domésticos e silvestres das
áreas de risco e quais municípios e povoados seriam afetados em caso de rompimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2019.
Noraldino Júnior, presidente – Carlos Pimenta – Osvaldo Lopes.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/4/2019
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir, Doutor Paulo, Professor Cleiton e Zé
Guilherme, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e, nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 442 e 443/2019. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende o
recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, submetidos a votação, cada um por
sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:
nº 586/2019, do deputado Betão, em que requer seja realizada audiência pública para debater a acessibilidade nos ônibus e
terminais que realizam viagens intermunicipais dentro do Estado;
nº 663/2019, do deputado Charles Santos, em que requer seja realizada audiência pública para debater doenças congênitas,
entre as quais o pé torto congênito;
nº 952/2019, do deputado Bosco, em que requer seja encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para o
cadastramento de um intérprete de língua brasileira de sinais para as autoescolas de Araxá e região, para acompanhar o candidato na
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realização da prova escrita de legislação de trânsito, haja vista a dificuldade dos deficientes auditivos em obter a carteira nacional de
habilitação por não existir a figura desse profissional na localidade;
nº 1.101/2019, dos deputados Professor Cleiton, Duarte Bechir, Doutor Paulo e Zé Guilherme, em que requerem seja
realizada audiência pública no Município de Varginha para debater as políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência na
região Sul do Estado;
nº 1.102/2019, dos deputados Duarte Bechir, Professor Cleiton, Doutor Paulo e Zé Guilherme, em que requerem seja
realizada visita ao Instituto São Rafael, no Município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento da instituição
e as intervenções necessárias para a melhoria do atendimento e promoção da inclusão da pessoa com deficiência visual;
nº 1.103/2019, do deputado Professor Wendel Mesquita, em que requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de
Educação pedido de providências para que sejam atendidas as seguintes demandas relativas à Escola Estadual Dr. Amaro Neves
Barreto, apresentadas em visita da comissão à unidade em 28/3/2019: liberação urgente da verba destinada à caixa escolar, em vista da
necessidade de aquisição de itens para a merenda e da execução de obras de manutenção nos banheiros, salas de aulas e sala de
professores; reforma da área de entrada; construção de brinquedoteca; retomada da oferta de oficinas de artesanato; oferta de apoio
psicológico e socioassistencial aos familiares de alunos com deficiências mais severas; disponibilização de técnico de enfermagem
para acompanhamento aos estudantes com maiores necessidades de saúde; e avaliação da possibilidade de implantação do ensino
médio na escola;
nº 1.105/2019, dos deputados Duarte Bechir, Professor Cleiton, Doutor Paulo e Zé Guilherme, em que requerem seja
realizada audiência de convidados para debater a situação administrativa e financeira do Ipsemg e os seus impactos sobre a assistência
aos segurados com deficiência, com a participação de representantes das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de
Fazenda, bem como do referido instituto;
nº 1.106/2019, do deputado Doutor Paulo, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão pedido de providências para regularizar o repasse aos profissionais e instituições credenciadas ao Ipsemg para a prestação de
assistência médica, hospitalar e odontológica.
A presidência, nos termos do § 4º do art. 131 do Regimento Interno, destina esta fase da reunião para ouvir os cidadãos
presentes: Sras. Maria Aparecida Borges, pedagoga e mãe de criança com síndrome de Down; e Ana Lucia Pereira Costa, mãe de
aluna da Escola Estadual João Moreira Salles; e o Sr. João Diniz Pinto Jr., presidente de honra da Associação Profissional dos
Trabalhadores e Beneficiários do Ipsemg. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2019.
Professor Wendel Mesquita, presidente – Professor Cleiton – Zé Guilherme.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/4/2019
Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sargento Rodrigues, Delegado Heli Grilo e Léo Portela,
membros da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Gil Pereira e Bruno Engler. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 317, 390, 436, 438, 441, 444, 445, 455, 483 e
Página 5 de 16

www.almg.gov.br

Terça-feira, 9 de abril de 2019

518/2019. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da
comissão.
São recebidos pela presidência, submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:
nº 1.063/2019, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que requer seja realizada audiência pública para debater o estado
atual das barragens Forquilha 1 e 3, situadas em Ouro Preto, bem como para debater a situação do sistema “Siga e Pare”, adotado na
BR-356 e, por fim, a transferência dos detentos do presídio de Itabirito, em razão do risco de rompimento das mencionadas barragens;
nº 1.068/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater suposta
ocorrência de cartel na comercialização de placas de identificação de veículos no Estado, com indícios de crime contra a ordem
econômica, tipificado no art. 4º da Lei Federal nº 8137, de 1990;
nº 1.069/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater proposta de
regulamentação da comercialização de placas de identificação de veículos pelo Detran-MG;
nº 1.074/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança
Pública – Sesp – e à Secretaria de Estado de Administração Prisional – Seap – pedido de providências para determinar o
acautelamento de arma para o agente de segurança penitenciário Rogério Rodrigues de Oliveira Junior, Masp 1101295-2, atualmente
lotado no presídio de Matias Barbosa;
nº 1.075/2019, da deputada Delegada Sheila, em que requer seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG –
pedido de providências para que a infração penal ocorrida em Juiz de Fora a que se refere o REDS 2019-013562177-001 seja apurada
e a autoria seja identificada;
nº 1.077/2019, da deputada Delegada Sheila, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Administração
Prisional pedido de informações sobre as denúncias de falta de combustível para as viaturas do sistema prisional, conforme
reportagem publicada em 28/3/2019 no jornal O Tempo;
nº 1.078/2019, da deputada Delegada Sheila, em que requer seja encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora pedido de
informações sobre a existência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB – de todas as creches municipais de Juiz de Fora;
nº 1.079/2019, da deputada Delegada Sheila, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido
de informações sobre a existência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB – de todas as escolas estaduais de Juiz de
Fora;
nº 1.115/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater com o
governo do Estado a situação dos moradores do Residencial das Américas, notadamente quanto à autorização de alienação conferida
pelo art. 58 da Lei nº 22.606, de 20/7/2017;
nº 1.126/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais –
TJMG –, ao Ministério Público de Minas Gerais – MPMG – e à Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG – pedido de providências para
que designem, com urgência, um juiz titular, um promotor de justiça e um delegado de polícia, respectivamente, para a Comarca de
Águas Formosas;
nº 1.127/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater os efeitos do
Decreto nº 47.491, de 2018, publicado em decorrência da Lei nº 18.037, de 2009, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de
entidades representativas de despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DetranMG;
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nº 1.128/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater a suposta
ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios por parte do Detran, por
meio da Divisão de Controle de Ciretrans – DCC – e suas Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans;
nº 1.129/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja formulado voto de congratulações com policiais
militares pela operação realizada em 29/3/2019, no Município de Ataleia, que culminou na prisão de indivíduo acusado de tráfico de
drogas;
nº 1.130/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar
de Minas Gerais pedido de informações consubstanciado em cópia da licitação de viaturas fornecidas pela FCA Fiat Chrysler
Automóveis Brasil Ltda., tendo em vista a visita realizada pela Comissão de Segurança Pública em 2/4/2019 à Concessionária Fiat
Valore, que teve a finalidade de certificar as condições das viaturas da PMMG que se encontram no local;
nº 1.131/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja formulado voto de congratulações com os policiais
militares que participaram da operação realizada no dia 1º/4/2019, no Município de Betim, que resultou na prisão de indivíduos
acusados de tráfico de drogas e na apreensão de 254 barras de substância semelhante a maconha;
nº 1.132/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar
de Minas Gerais – PMMG – pedido de providências para envidar esforços com vistas à finalização, com urgência, da preparação das
viaturas que estão sendo equipadas na Concessionária Valore Fiat, considerando-se a necessidade de disponibilizá-las às unidades da
PMMG para a realização do policiamento ostensivo e tendo em vista a visita realizada à referida concessionária pela comissão em
2/4/2019, que teve por finalidade verificar as condições das viaturas da referida corporação que se encontram no local;
nº 1.133/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada visita, na qual estejam presentes os
presidentes de associações e sindicatos dos profissionais de segurança pública, à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais para
proceder à entrega de requerimento aprovado pela comissão, por meio do qual são solicitadas ao mencionado órgão providências para
o ajuizamento de ação civil pública ou interposição de demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de garantir o
pagamento do 13º salário, bem como a revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública do Estado;
nº 1.134/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja formulado voto de congratulações com a deputada
federal Alê Silva, o deputado federal Lincoln Portela e o deputado Bruno Engler por terem participado ativamente das negociações
com o governo do Estado sobre a pauta dos servidores da segurança pública;
nº 1.136/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada audiência pública para debater a situação do
sistema prisional do Estado, especialmente quanto à precarização das condições de trabalho dos agentes de segurança penitenciários,
com a participação dos representantes das entidades de classe;
nº 1.140/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja realizada visita ao Município de Brumadinho, tendo
em vista tragédia ocorrida em 25/1/2019, a qual vitimou mais de 300 pessoas;
nº 1.141/2019, dos deputados Sargento Rodrigues, Delegado Heli Grilo, Bruno Engler e Léo Portela em que requerem seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson Witzel, governador do Estado do Rio de Janeiro, pela eleição e condução do
governo do Rio de Janeiro, bem como pela atuação séria, firme e enérgica na área da segurança pública nesse estado, especialmente
em relação à decisão de destacar atiradores de elite, conhecidos como snipers, para atuarem nas Polícias Militar e Civil do Estado;
nº 1.143/2019, dos deputados Sargento Rodrigues, Delegado Heli Grilo, Bruno Engler e Léo Portela em que requerem seja
formulada manifestação de repúdio a Sra. Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, pela sua manifestação de que vai entrar com representação no Ministério Público desse estado, com pedido
de investigação para apurar e listar todas as operações policiais realizadas em 2019, nas quais atiradores de elite, conhecidos como
snipers, teriam sido utilizados pelas Polícias Militar e Civil para atirar nas comunidades do Rio de Janeiro, sob ordem do governador,
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enquanto a deputada estadual deveria preocupar-se com as centenas de mortes de policiais em serviço ocorridas em um estado que é
campeão em letalidade policial;
nº 1.144/2019, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Ministério Público do Estado pedido
de providências para que ajuíze a competente ação civil pública, nos termos do art. 1º, incisos IV e VIII, da Lei Federal nº 7.347, de
24 de julho de 1985, e ou demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas a combater a prática, pela administração
pública estadual, da ilegalidade consistente em deixar de promover o pagamento do 13º salário e a proceder, em observância à data
base prevista na Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, à revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública.
A Presidência, nos termos do art. 173 do Regimento Interno, deixa de receber o Requerimento nº 1.076/2019, da deputada
Delegada Sheila, em que requer seja realizada audiência pública para debater os problemas do sistema prisional mineiro.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2019.
Sargento Rodrigues, presidente.

ORDENS DO DIA
ORDEM DO DIA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA,
EM 9/4/2019
1ª Parte
1ª Fase (Expediente)
(das 14 horas às 14h15min)
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Leitura da correspondência.
2ª Fase (Grande Expediente)
(das 14h15min às 15h15min)
Apresentação de proposições e oradores inscritos.
2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase
(das 15h15min às 16h15min)
Comunicações e atos da presidência. Apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.
2ª Fase
(das 16h15min em diante)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 367/2019, do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do
Poder Executivo e dá outras providências. (Faixa constitucional.) (Urgência.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 1/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.085, que dispõe sobre o registro de
dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem
emissão de parecer.
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Discussão, em turno único, do Veto nº 2/2019 – Veto Parcial à Proposição de Lei nº 24.238, que altera as Leis nºs 4.747, de
1968, 5.960, de 1972, 6.763, de 1975, 14.937, de 2003, 15.424, de 2004, e 21.527, de 2014. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo
constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 3/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.158, que dispõe sobre as associações
de socorro mútuo. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 4/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.161, que altera o art. 2º da Lei nº
14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e dá outras
providências. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 5/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.195, que autoriza o Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER-MG – a doar ao Estado o imóvel que especifica. (Faixa constitucional.)
Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 6/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.200, que dispõe sobre a resposta à
solicitação dirigida a órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e dá outras providências. (Faixa constitucional.)
Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 7/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.201, que determina que os veículos
destinados ao serviço de segurança e saúde públicas do Estado sejam equipados com dispositivo que permita sua geolocalização.
(Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 8/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.208, que acrescenta o art. 2°-A à Lei
nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua
atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia, e dá outra providência. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo
constitucional sem emissão de parecer.
Discussão, em turno único, do Veto nº 10/2019 – Veto Total à Proposição de Lei nº 24.230, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de hipermercados, supermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres identificarem de forma
destacada produtos provenientes da agricultura familiar. (Faixa constitucional.) Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer.
3ª Fase
Pareceres de redação final.
ORDEM DO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 10 HORAS DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário:
No 1º turno: Projetos de Lei nºs 3.471/2016, do deputado Douglas Melo, 3.640/2016, do deputado Arlen Santiago,
4.185/2017, do deputado Gustavo Santana, 4.378/2017, do deputado Alencar da Silveira Jr., 4.513/2017, do deputado Noraldino
Júnior, 4.609/2017, do deputado Cristiano Silveira, 5.320/2018, do deputado Bosco, 5.385/2018, do deputado Fábio Avelar de
Oliveira, 5.396/2018, do deputado Sargento Rodrigues, 5.444/2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.448/2018, do deputado
Roberto Andrade, 5.493/2018, do deputado Tito Torres, 18/2019, do deputado João Leite, 135 e 156/2019, do deputado Noraldino
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Júnior, 429/2019, do deputado Gustavo Valadares, 470/2019, do deputado Bosco, 503/2019, do deputado Cássio Soares, 514/2019, do
deputado João Magalhães, 521 e 522/2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 535/2019, da deputada Ione Pinheiro, e 548/2019, do
deputado Braulio Braz.
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Em turno único: Projetos de Lei nºs 1.735/2015, do deputado Thiago Cota, 3.814/2016, do deputado Cristiano Silveira,
5.107/2018, do deputado Leonídio Bouças, 5.323/2018, do deputado Elismar Prado, 5.326/2018, do deputado Douglas Melo,
5.349/2018, do deputado Thiago Cota, 5.363/2018, do deputado Duarte Bechir, 5.372/2018, do deputado Thiago Cota, 5.375/2018, do
deputado Duarte Bechir, 5.410/2018, do deputado Leonídio Bouças, 5.412 e 5.413/2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva,
5.447/2018, do deputado Roberto Andrade, 5.449/2018, do deputado Noraldino Júnior, 5.458/2018, do deputado João Vítor Xavier,
5.466/2018, do deputado Luiz Humberto Carneiro, 5.469/2018, do deputado Léo Portela, 5.479 e 5.480/2018, do deputado Bosco,
5.486/2018, do deputado Douglas Melo; 5.504/2018, do deputado Antonio Carlos Arantes; 5.505 a 5.507/2018, da deputada Celise
Laviola, 371/2019, do deputado Professor Wendel Mesquita, 457/2019, do deputado Douglas Melo, 461/2019, do deputado Tadeu
Martins Leite, 463/2019, do deputado Alencar da Silveira Jr., 523/2019, do deputado Thiago Cota, 539/2019, do deputado Cristiano
Silveira, 549/2019, do deputado Braulio Braz, e 567/2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 10 HORAS
DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CRACK E
OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 10
HORAS DO DIA 10/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 10 HORAS DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
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3ª Parte
Audiência pública destinada a debater os problemas enfrentados pelos servidores do sistema prisional mineiro,
notadamente a ocorrência de assédio moral, imposição de escala de serviço desumana, falta de efetivo, ausência de política de
valorização, ocorrência de demissões sem observância de critérios lógico-objetivos e criação de normas que regulamentem os postos
de comando.
Recebimento e votação de requerimentos.
ORDEM DO DIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14 HORAS DO DIA 10/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14H30MIN DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimentos nºs 460/2019, do deputado Charles Santos, e 606/2019, do deputado Duarte Bechir.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
3ª Parte
Audiência pública destinada a apurar a ruptura de acordos previstos na Lei nº 22.549, de 2017, e no Decreto nº 47.210, de
2017, que permitem a quitação de créditos tributários por meio de dação em pagamento de bens imóveis.
Recebimento e votação de requerimentos.
ORDEM DO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14H30MIN DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimento nº 461/2019, do deputado Duarte Bechir.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
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ORDEM DO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14H30MIN DO
DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14H30MIN DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 14H30MIN DO
DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimentos nºs 586/2019, do deputado Cleitinho Azevedo, e 595 e 596/2019, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias
Mineiras.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 16 HORAS DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimento nº 609/2019, do deputado Betinho Pinto Coelho.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 16 HORAS DO DIA 9/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimento nº 532/2019, do deputado Professor Wendel Mesquita.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.
ORDEM DO DIA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE ÀS 9 HORAS DO DIA 10/4/2019
1ª Parte (Expediente)
Leitura e aprovação da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida. Designação de relator.
2ª Parte (Ordem do Dia)
Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário:
Requerimentos nºs 588 a 590/2019, do deputado Raul Belém, e 646/2019, do deputado Professor Wendel Mesquita.
Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Nos termos regimentais, convoco a deputada Ione Pinheiro e os deputados Marquinho Lemos, Fernando Pacheco e Thiago
Cota, membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 9/4/2019, às 14 horas, na Sala das Comissões, com a
finalidade de receber, discutir e votar proposições da comissão.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2019.
Rosângela Reis, presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública
Nos termos regimentais, convoco os deputados Delegado Heli Grilo, João Leite, João Magalhães e Léo Portela, membros
da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 9/4/2019, às 15h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade de votar,
em turno único, os Requerimentos nºs 579/2015, do deputado Léo Portela, e 567/2019, do deputado Bruno Engler; e de receber,
discutir e votar proposições da comissão.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2019.
Sargento Rodrigues, presidente.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos
Nos termos regimentais, convoco a deputada Andréia de Jesus e os deputados Betão, Bruno Engler e Coronel Sandro,
membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 11/4/2019, às 9h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade
de receber, discutir e votar proposições da comissão; de, em audiência pública, debater a atuação e o trabalho da Mesa Estadual de
Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais; e de receber e votar requerimentos.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2019.
Leninha, presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Nos termos regimentais, convoco a deputada Marília Campos e os deputados André Quintão, Gustavo Valadares e Mário
Henrique Caixa, membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 15/4/2019, às 13h30min, em Juiz de Fora, com a
finalidade de, em audiência pública, debater a transferência das atividades da montadora Mercedes-Benz de Minas Gerais para outros
estados, e de receber e votar requerimentos.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2019.
Celinho Sintrocel, presidente.

MATÉRIA ADMINISTRATIVA
ATOS DA MESA DA ASSEMBLEIA
Na data de 8/4/2019, o presidente, nos termos do art. 79, inciso VI, da Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, e nos termos da
Lei nº 21.732, de 28/7/2015, da Resolução nº 5.497, de 13/7/2015, c/c a Deliberação da Mesa nº 2.625, de 8/9/2015, assinou os
seguintes atos, relativos ao cargo em comissão de recrutamento amplo de assessor parlamentar, do quadro de pessoal desta Secretaria:
exonerando Nilza Marta Pereira de Souza, padrão VL-32, 4 horas, com exercício no Gabinete do Deputado Léo Portela;
nomeando Chavier Gonçalves Ribeiro, padrão VL-18, 6 horas, com exercício no Gabinete da Liderança do Bloco Minas
Tem História;
nomeando Gustavo Henrique Neves, padrão VL-9, 6 horas, com exercício no Gabinete do Deputado Ulysses Gomes;
nomeando Vanessa Regina Ribeiro Pimenta, padrão VL-31, 8 horas, com exercício no Gabinete do Deputado Coronel
Henrique.
TERMO DE CONTRATO Nº 15/2019
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais – Epamig. Objeto: Aquisição de café. Vigência: 12 meses, a partir da assinatura. Licitação: dispensa, conforme art. 24, VIII, da
Lei Federal nº 8.666, de 1993 (Portal de Compras, Processo nº 1011014 000019/2019). Dotação orçamentária: 1011-01-122-7012.009.3.3.90-10.1.
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TERMO DE ADITAMENTO Nº 22/2019
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratada: Talentos Cinevídeo Eireli. Objeto: prestação
de serviços de operação de sistemas eletrônicos de áudio e vídeo para a Diretoria de Comunicação Institucional da contratante. Objeto
do aditamento: quarta prorrogação, com reajuste de preços. Vigência: 12 meses, de 2/6/2019 a 1º/6/2020. Dotação orçamentária:
1011-01-122-701-2.009.3.3.90-10.1.
PROGRAMA ASSEMBLEIA CULTURAL
PROJETO OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS – TEATRO
A Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais faz saber aos interessados o resultado dos aprovados na
fase de habilitação, conforme o edital Projeto Ocupações Artísticas – Teatro da Assembleia nº 2/2019, publicado no Diário do
Legislativo de 23 de janeiro de 2019, decorrido o prazo de recursos.
INSCRITO INABILITADO DECORRIDO O PRAZO DE RECURSOS
PROPOSTA
Diariamente

MODALIDADE

RESULTADO

Dança

Inscrito não apresentou
recurso durante o período
previsto pelo Edital nº
2/2019.

RELAÇÃO FINAL DE INSCRITOS HABILITADOS
PROPOSTA

MODALIDADE

1

A Zeropeia

Espetáculo infantojuvenil

2

A Dama e o Vagabundo

Espetáculo infantojuvenil

3

Pinóquio

Espetáculo infantojuvenil

4

Liga da Justiça vs Coringa

Espetáculo infantojuvenil

5

Como se livrar dela

Espetáculo adulto

6

Amor de Salto Alto

Espetáculo adulto

7

Contos de Safadas

Espetáculo adulto

8

Memórias de um cão de Virgínia Woolf

Espetáculo adulto

9

(In) PAR

10

Banda Conecto – Nigth Club

Show de música

11

Sidney Grandi e Banda – Meu interior

Show de música

12

Concerto para Bebês – Bebethoven

Show de música

13

Boi Luzeiro – Ser-tão

Show de música

14

Show Sete – Beth Seixas

Show de música

Dança

Em conformidade com os itens 9.1 e 9.2 do edital em epígrafe, passa-se agora à fase eliminatória e classificatória de
seleção das propostas habilitadas, as quais serão avaliadas por meio de pareceres técnicos emitidos por até três profissionais,
observados os critérios de julgamento previstos.
Conforme disposto no item 9.4, os nomes dos pareceristas responsáveis pela avaliação técnica das propostas serão
publicados no Diário do Legislativo e na página da internet da ALMG (www.almg.gov.br/almg_cultural).
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O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário do Legislativo e na página da internet da ALMG
(www.almg.gov.br/almg_cultural).
Belo Horizonte, 9 de abril de 2019.
Cristiano Felix dos Santos Silva, diretor-geral.

ERRATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CRACK E
OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 28/3/2019
Na publicação da matéria em epígrafe, na edição de 6/4/2019, na pág. 32, onde se lê:
“Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:”, leia-se:
“São recebidos pela presidência, submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:”.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/4/2019
Na publicação da matéria em epígrafe, na edição de 6/4/2019, na pág. 36, onde se lê:
“Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:”, leia-se:
“São recebidos pela presidência, submetidos a votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:”
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