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#NENHUM DIREITO A MENOS

Projeto de Lei 3.867/2016, de 
autoria de Cristiano: Aumenta 
de 30% para 50% a quantida-
de mínima de alimentos que o 
Estado deverá comprar dos 
agricultores familiares para o 
abastecimento de escolas, cre-
ches, hospitais e outras insti-
tuições públicas.

Projeto de Lei 5.197/2018, 
de autoria de Cristiano: 
Cliente poderá escolher horá-
rio de entrega de suas enco-
mendas. As entregas pode-
rão acontecer em 3 períodos: 
manhã, entre 7hs e 11hs; 
tarde, entre 12hs e 18hs; ou 
noite, entre 19hs e 23hs.

INCENTIVO À AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

DEFESA DO 
CONSUMIDOR



Cristiano é de São João del-Rei, no 
Campo das Vertentes, onde foi vereador 
e vice-prefeito. É graduado em filosofia 
e pós-graduado em Planejamento e 
Gestão Estratégica. Foi eleito em 2018 
para seu segundo mandato como 
deputado estadual, com quase 80 mil 
votos. Atualmente, ocupa o cargo de 2º 
vice-presidente da ALMG. Sua atuação 
parlamentar é marcada pela defesa 
de direitos, da inclusão social e da 
agricultura familiar.

CONHEÇA NESSE INFORMATIVO ALGUNS 
PROJETOS DE SUA AUTORIA

QUEM É CRISTIANO SILVEIRA?

Propostas regulamentam a 
instalação de praças de pedágio nas 
estradas de Minas

Projeto de Lei 4.610/2017: Proíbe a 
instalação de pedágios entre a sede de 
um município e seus distritos.

Projeto de Lei 4.612/2017: Isenta de 
pagamento de pedágio todos os veí-
culos de moradores de distritos onde 
há praça de pedágio para acesso à 
sede do município.

Ideia é reduzir exigências e incentivar 
a geração de emprego em renda

Projeto de Lei 3.314/2016: Dispensa 
de licenciamento ambiental os criató-
rios de peixes de pequeno porte, com 
tamanho máximo de até 50 mil me-
tros quadrados de área total.

CONTRA A 
INSTALAÇÃO ABUSIVA 
DE PEDÁGIOS

MENOS BUROCRACIA 
PARA A PRODUÇÃO 
DE PEIXES

INTERESSE PÚBLICO



Projeto de Lei 5.132/2018: Ga-
rante às pessoas com deficiência 
visual o direito de receber faturas 
impressas em braile ou em letras 
grandes.

Projeto de Lei 5.207/2018: Estabelece 
que todos deverão receber o mesmo 
tratamento nos hemocentros. Pessoas 
LGBT não poderão ser impedidas de doar 
sangue por conta da orientação sexual.

INCLUSÃO SOCIAL

DIREITO DO CONSUMIDOR

Projeto de Lei 4.609/2017: Inclui o por portador de 
transtorno autista no grupo de pessoas com direito a 
atendimento prioritário em estabelecimentos públi-
cos e privados.

EMISSÃO DE FATURA 
EM BRAILE OU EM 
LETRAS GRANDES

SEM DISCRIMINAÇÃO 
NA DOAÇÃO DE 
SANGUE

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
PARA AUTISTAS

Projeto de Lei 531/2019: Proíbe o corte de fornecimento de água e luz em resi-
dências, por falta de pagamentos, às sextas-feiras, sábados, domingos, feria-
dos e no último dia útil anterior ao feriado.

PROIBIÇÃO DE CORTE DE ÁGUA E LUZ EM FINS 
DE SEMANA E FERIADOS

Projeto de Lei 5.171/2018: Procon-MG 
deverá publicar anualmente relação com 
as 10 empresas com maior número de 
reclamações de consumidores na justiça.

LISTA DAS EMPRESAS MAIS 
RECLAMADAS EM MINAS



Lei em vigor no Estado busca combater os 
casos de reincidência

A Lei 22.256/2016, originada de um projeto  
de lei de Cristiano: Estabeleceu a Política de 
Atendimento à Mulher Vítima de Violência em 
Minas. A norma tem o objetivo de fortalecer e 
padronizar, por parte do Poder Público, o aco-
lhimento à mulher que tenha sofrido algum 
tipo de agressão.

Auxílio financeiro será de um 
salário-mínimo, concedido 
por até seis meses

Projeto de Lei 4.432/2017, de 
autoria de Cristiano: Estabele-
ce bolsa-auxílio para a mulher 
que tenha sofrido algum tipo de 
violência e dependa financei-
ramente do agressor. Medida 
busca dar autonomia à vítima. 
Beneficiária deverá passar por 
curso de qualificação e ser en-
caminhada para emprego.

ACOLHIMENTO 
HUMANIZADO

BOLSA 
TRANSITÓRIA 
GARANTE 
AUTONOMIA PARA 
MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA

APOIO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

ACOMPANHE O TRABALHO DO NOSSO 
MANDATO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS
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