
Agostinho Patrus,  presidente  –  Antonio  Carlos  Arantes,  1º-vice-presidente  –  Doutor  Jean  Freire,  2º-vice-presidente  –

Alencar da Silveira Jr., 3º-vice-presidente – Tadeu Martins Leite, 1º-secretário – Carlos Henrique, 2º-secretário – Arlen Santiago, 3º-

secretário.

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA,
EM 4/5/2021

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.

Votação do Requerimento nº  2.724/2019,  da Comissão de Cultura,  em que requer seja encaminhado ao secretário de

Cultura pedido de informações sobre a existência de solicitação ou processo administrativo para o tombamento da Festa de Nossa

Senhora da Lapa, no Município de Vazante,  de iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Votação  do Requerimento  nº  2.798/2019,  da  Comissão  dos Direitos  da  Mulher,  em que requer  seja  encaminhado ao

delegado da Delegacia de Mulheres de Ibirité pedido de informações sobre o número de casos registrados de estupro de vulneráveis e

não  vulneráveis  nessa  unidade  prisional,  de  janeiro  de  2019 até  o  momento.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Votação  do Requerimento  nº  2.799/2019,  da  Comissão  dos Direitos  da  Mulher,  em que requer  seja  encaminhado ao

secretário de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre o número de casos registrados de estupro de vulneráveis e não

vulneráveis, de janeiro de 2019 até o momento, especificando-se os números por delegacia no Estado. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Votação do Requerimento nº 3.127/2019, do deputado Bosco, em que requer seja encaminhado ao diretor-geral da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre

o exorbitante aumento nas contas de água no Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Votação  do Requerimento  nº  3.848/2019,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em que requer  seja  encaminhado ao

presidente da Fundação Helena Antipoff pedido de informações acerca dos motivos da interrupção do atendimento da comunidade do

Município de Ibirité pela Clínica de Psicologia Édouard Claparède, esclarecendo-se se houve o devido encaminhamento desse público
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a outros serviços locais de saúde, de forma a garantir a continuidade dos tratamentos. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.

Votação do Requerimento nº 4.162/2019, da Comissão de Transporte, em que requer seja encaminhado à secretária de

Estado de Educação e à superintendente Regional de Ensino em Montes Claros pedido de informações sobre o quantitativo de alunos

da rede estadual de ensino, moradores dos Residenciais Recanto das Águas, Minas Gerais e Monte Sião I, II e IV, em Montes Claros,

matriculados no período de abril a novembro de 2019, a fim de se avaliar se houve ou não evasão escolar nesse período. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Votação do Requerimento nº 6.382/2020, da Comissão de Administração Pública,  em que requer seja encaminhado ao

secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre a

previsão de abertura de edital de concurso público para agente penitenciário, visto que o Estado tem prazo até 5/2/21 para substituição

dos  atuais  agentes  contratados  por  efetivos,  através  de  concurso  público.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.

Votação do Requerimento nº 7.572/2021, do deputado Tito Torres, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado

de Governo pedido de informações sobre as instruções normativas que regulam o duplo grau recursal dos processos administrativos

no âmbito do Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Votação do Requerimento nº 7.602/2021, do deputado Doutor Jean Freire, em que requer seja encaminhado ao secretário de

Estado de Saúde pedido de informações sobre o monitoramento, no Estado, da fabricação, do envase e da distribuição de oxigênio

medicinal, bem como sobre a capacidade atual de abastecimento do mercado e a quantidade demandada de oxigênio para atender aos

estabelecimentos de serviços de saúde no Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

2ª Fase

(das 16h15min em diante)

3ª Fase

Pareceres de redação final.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura-Filas da Vacinação

Nos termos regimentais, convoco os deputados Cássio Soares, Ulysses Gomes, Hely Tarqüínio, Noraldino Júnior, Repórter

Rafael Martins e Roberto Andrade, membros da supracitada comissão, para a reunião a ser realizada em 4/5/2021, às 9 horas, na Sala

das Comissões, com a finalidade de receber, discutir e votar proposições da comissão e de, em audiência de convidados, ouvir as Sras.

Virgínia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de comunicação social da Secretaria de Estado de Saúde, e Janaína Fonseca Almeida,

diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria  de Estado de Saúde de Minas Gerais,  que prestarão depoimento

perante a comissão na condição de investigadas.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2021.

João Vítor Xavier, presidente.
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