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Desconto automático da tarifa social
para famílias de baixa renda
Famílias de baixa renda
têm direito à Tarifa Social,
que é o desconto total das
tarifas de água e energia.
Com a Lei 23.671/2020,

proposta pelo deputado
estadual Cristiano Silveira através do Projeto de
Lei 1.971/2020. O cadastro deixou de ser necessá-

Atendimento prioritário
para autistas
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AUTISTAS

Você sabia que autistas têm direito ao atendimento
prioritário? A Lei 23.414/2019, proposta pelo deputado
Cristiano Silveira através do Projeto de Lei 4.609/2017,
obriga estabelecimentos públicos e privados como supermercados, bancos, farmácias e órgãos públicos a incluir o símbolo do autismo nas placas de atendimento
prioritário. Cristiano também propõe a criação de um
Sistema Integrado de Atendimento a Autistas (PL
2.218/2020).

rio e famílias inscritas no
CadÚnico passaram a ter
acesso automático ao benefício.

#

Energia
solar para
bombear
poços
artesianos

Proposta do deputado
Cristiano Silveira vai
ampliar o acesso à
água e baratear o custo
para prefeituras e
comunidades.
Saiba mais sobre o
Projeto de Lei 765/2019
na página 6.

Pagamento das férias-prêmio:
direito garantido!
Após Cristiano denunciar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas o atraso no pagamento das férias-prêmio dos servidores, o governo anunciou a regularização da dívida. Uma
importante vitória! Agora, lutamos para que haja
transparência e para que os servidores recebam
os valores com justiça e correção monetária!

Auxílio emergencial de
R$600 para famílias
em extrema pobreza
Cristiano Silveira é co-autor do Projeto de Lei
2.442/2021 que criou o auxílio emergencial pago
em parcela única a cerca de 1 milhão de famílias
mineiras em situação de extrema pobreza.

Recomeça Minas
O projeto de co-autoria de Cristiano Silveira inclui também uma
série de incentivos à recuperação
econômica de Minas Gerais. Um
trabalho conjunto dos deputados e deputadas da Assembleia
Legislativa.

SAÚDE

Pensão especial
para vítimas da
Covid-19

Piso da
enfermagem
já!

O Projeto de Lei 1.836/2020, prevê a criação da uma pensão especial para os dependentes dos servidores que estão na linha de
frente no combate à Covid-19, caso sejam
vítimas da doença.

Por meio do Requerimento
6.057/2020, Cristiano Silveira cobra do governador Romeu Zema o
cumprimento do Piso Nacional da
Enfermagem.
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Propostas de enfrentamento
à pandemia

Desde o início da pandemia, Cristiano
Silveira propôs uma série de ações e
projetos para o enfrentamento da crise
de saúde e econômica em Minas Gerais.

As propostas e pedidos foram feitas
através do Requerimento 4.992/2020 e
incluídas no Projeto de Lei 1.777/2020.

AUTISMO CONSCIENTE

Sistema Integrado de
Atendimento à Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
O Projeto de Lei 2.218/20 do deputado estadual
Cristiano Silveira cria o Sistema Estadual para garantir o acesso ao atendimento prioritário e integrado de Saúde, Educação e Assistência Social ao autista. Ele está em tramitação na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.

#

Baixe a cartilha

www.cristianosilveira.net

Se aprovada, a Lei irá garantir:
 Assistência médica humanizada com equipe
multiprofissional e atenção integral
 Educação inclusiva
 Amparo às famílias
 Campanhas de conscientização

Apoie essa proposta. Saiba como: www.cristianosilveira.net

MAIS INCLUSÃO

Caixas adaptados
Servidor com
O Projeto de Lei 573/2019, do deputado
dependente
Cristiano, obriga os supermercados a disponibilizarem caixas de cobrança adaptacom deficiência dos e acessíveis a pessoas com deficiência
poderá ter carga física e visual ou mobilidade reduzida.
horária reduzida Faturas em braile ou
É o que propõe o Projeto (PLC) 68/2021,
do deputado estadual Cristiano Silveira. Servidores poderão ter carga horária reduzida em até 50%, cumprindo o
mínimo de 20 horas semanais. Medida pode beneficiar também servidores
com deficiência.

com letras grandes

Pessoas com deficiência visual poderão
receber faturas e demonstrativos de cobrança, assim como correspondências
oficiais, em letras grandes ou em braile. É
o que propõe o Projeto de Lei 5.132/2018,
do deputado Cristiano Silveira.
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DEFESA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES

Aposentadoria
publicada no
tempo certo

Cristiano é autor do Projeto de Lei (PLC)
70/2021. Se aprovado, o projeto dará aos
servidores o direito de receber os valores
correspondentes à promoção e progressão de carreira retroativo ao momento
em que preencherem os requisitos para o
novo cargo.

Com o Projeto (PLC) 71/2021, o deputado Cristiano Silveira propõe que o Estado seja obrigado a publicar a aposentadoria do servidor no prazo máximo de
de 90 dias.

Luiz Santana | ALMG

Justiça na
progressão de
carreira

Cristiano Silveira na luta pela garantia de direitos!

Garantia de
recursos para
Fapemig,
Unimontes e
UEMG

PEC 26/20198, proposta por Cristiano
Silveira, transforma em crime de responsabilidade a retenção de repasses
constitucionais à educação superior de
Minas Gerais.

ESPORTE

Incentivo à
criação do Bolsa
Atleta Municipal
Para incentivar a criação do programa de
incentivo aos atletas nas cidades mineiras,
Cristiano Silveira propõe através do Projeto
de Lei 2.765/2021 a inclusão da modalidade
do Bolsa Atleta no ICMS Esportivo. Assim,
cidades que tiverem o programa poderão
receber mais recursos de impostos.
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SEGURANÇA

Você sabia que o suicídio mata mais policiais do que confrontos violentos? A
saúde mental dos policiais e agentes públicos precisa de atenção.
Com o Projeto de Lei
1.197/2019, Cristiano

Silveira propõe a criação de um programa
para atender e capacitar
servidores civis e militares de Minas Gerais
para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento
psíquico e do suicídio.

Defesa dos
servidores da
Polícia Civil

Daniel Protzer | ALMG

Programa de
prevenção ao
suicídio de policiais
e agentes públicos

Audiência Pública proposta pelo deputado
Cristiano Silveira analisou pontos das propostas de mudanças na estrutura administrativa
da Polícia Civil. Atuação do deputado na Comissão de Constituição e Justiça retirou do PLC
64/2021 a transferência de servidores da Polícia
Civil para a Seplag.

TRANSPARÊNCIA

Divulgação diária de agendas
oficiais do governador e secr etários
O Projeto 2.620/2021 busca facilitar o controle público pelos cidadãos e pela imprensa. As agendas do governador,
vice-governador, secretários e dos chefes dos poderes legislativo e judiciário deverão ser divulgadas diariamente nos
portais oficiais.

Empresas condenadas por
trabalho escravo não podem
ter contratos com o Estado
Empresas condenadas ou com sócios
condenados por prática de trabalho análogo
à escravidão não podem mais firmar
contratos, fornecer produtos ou serviços
para toda a administração estadual, seja o
governo do estado, autarquias ou empresas
de administração indireta do Estado, como
a Cemig e a Copasa. Proibição garantida
pela Lei 23.839/2021 originada pelo

Projeto de Lei 1.195/2019, do deputado
estadual Cristiano Silveira.
Cristiano também é autor do Projeto
de Lei 2.463/2015 que busca impedir
empresas condenadas por uso de mão de
obra em situação análoga à escravidão de
receberem empréstimos de bancos oficiais
do estado.
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Uso de energia
Apoio ao artesão
solar para bombear Cristiano Silveira propõe a criação do Fundo Estadual de Fomento ao Artesanato. O
poços artesianos
Projeto de Lei 708/2019 também autoriza
Por meio do Projeto de Lei 765/2019, Cris- a abertura de linhas de crédito específicas
tiano Silveira propõe que a Cemig e o Go- para pequenos artesãos.
verno de Minas invistam na instalação de
placas de energia solar fotovoltaica para
bombeamento de poços artesianos. Uma
medida que pode ajudar muito a baratear o custo do acesso à água para comunidades e pequenos produtores no interior,
principalmente nas regiões do semiárido
Cristiano Silveira também é autor de
de Minas.
importantes projetos para a valorização

#

Valorização
Regional

regional. Reconhecendo a vocação
econômica e tradição dos municípios é
possível atrair visitantes, compradores e
incentivar a geração de emprego e renda:
Lagoa Dourada
Capital Estadual do Rocambole
Lei 23.509/2019, originada pelo
PL 4.871/2017

Placas de energia solar fotovoltaica para bombeamento
de poços artesianos | Imagem ilustrativa

Pedágios não
poderão dividir
distritos da sede
do município
O Projeto de Lei 4.610/2017, do deputado
estadual Cristiano Silveira, proíbe a construção de novos pedágios dividindo a sede
do município e seus distritos. Para os pedágios já existentes, Cristiano propõe a isenção da cobrança para os moradores fora da
6 sede, por meio do Projeto de Lei 4.612/2017.

São Tiago
Capital Estadual do Café com Biscoito
Lei 23.946/2021, originada pelo
PL 4.869/2017
Japonvar
Capital Estadual do Biscoito Artesanal
Lei 23.946/2021, originada pelo
PL 4.869/2017
Resende Costa
Capital Estadual do Tear
Lei 23.770/2021, originada pelo
PL 4.868/2017
Campo das Vertentes
Pólo Mineiro de Móveis Rústicos
Projeto de Lei 4.878/2017 em tramitação

#

Auxílio Financeiro
Transitório
Cristiano também propôs o Projeto de Lei
4.432/2017, que garante às vítimas de violência um auxílio financeiro transitório. O
projeto também prevê cursos e capacitação
profissional para ajudar as vítimas a romperem o ciclo de violência.

Padre Júlio Lancellotti
cidadão de Minas

Centenário de
Paulo Freire:

Henrique de Campos

Reunião Especial proposta em
requerimento do
deputado Cristiano
Silveira, homenageou os 100 anos do
nosso Patrono da
Educação.

Guilherme Bergamini | ALMG

A Lei 22.256/2016, originada pelo
Projeto 2.223/2015, do deputado
Cristiano Silveira criou a Política Estadual para padronizar e garantir acolhimento e atendimento humanizado
em todo o estado.

O Projeto de Resolução 142/2021 deu
ao Padre Júlio Lancellotti o título de
Cidadão Honorário
do Estado. Uma inspiração para todos
os mineiros!

Tania Rego | Agência Brasil

Política
Estadual de
Atendimento à
Mulher Vítima
de Violência

COMBATE À INTOLERÂNCIA E DISCRIMINAÇÃO

Gratuidade na
alteração do
nome social

Fim da restrição à
doação de sangue
por LGBTQs

A alteração do nome em cartório pode
passar a ser gratuita com a aprovação do
Projeto de Lei 2.324/2021, do deputado
Cristiano Silveira. Garantindo a pessoas transsexuais de baixa renda o direito
ao registro do seu nome social, evitando
constrangimentos e discriminação.

A Lei 23.654/2020,
originada pelo Projeto de Lei 5.207/2018
do deputado Cristiano Silveira, impede que a sexualidade seja usada
como critério para restringir a doação
de sangue.
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Suspensão da nova
Cristiano
propõe PEC tarifa da Copasa
Silveira pediu ao Ministério Público
para impedir Cristiano
e ao Tribunal de Contas do Estado a apuração
das mudanças na cobrança da tarifa de esgoto,
venda de
que passou a ser cobrada de todos os usuários,
ações de
incluindo os que não têm acesso ao serviço. O
pedido foi feito através do Requerimento (RQC)
estatais
10.517/2021.

T SOCIAL

R$1,5 bilhão aos
municípios mineiros
Cristiano votou favorável ao Projeto de Lei
2.508/2021, que destinou parte do recurso
indenizatório do Acordo da Vale de maneira
justa aos 853 municípios de Minas Gerais.
GRADIENT SOCIAL
MEDIA LOGOS

GRADIENT SOCIAL
MEDIA LOGOS

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS

GRADIENT SOCIAL
MEDIA LOGOS

GRADIENT
GRADIENT SOCIAL
SOCIAL
MEDIA
MEDIA LOGOS
LOGOS

Fale com o mandato pelo Whatsapp

(31) 99993-0664

CristianoSilveiraMg
www.cristianosilveira.net

EXPEDIENTE
INFORMATIVO DO MANDATO DO
DEPUTADO ESTADUAL CRISTIANO SILVEIRA
Texto e Revisão:
Projeto Gráfico
e Diagramação:
GRADIENT SOCIAL

Aline Margotti, Ana Carolina Dias,
Alícia Lanna e Jean Piter
Thiago Barbosa

MEDIA LOGOS

e-mail: dep.cristiano.silveira@almg.gov.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
Rua Rodrigues Caldas, 79, 17° andar,
Santo Agostinho, Belo Horizonte
(31) 2108-5085

Tiragem: 45 mil

LOGOS

A Constituição Estadual prevê que
o processo de desestatização de
empresas precisa ser submetido à
aprovação de Lei pela Assembleia
Legislativa. No entanto, a obrigatoriedade não inclui o desinvestimento e alienação de ações. Por
isso, o deputado estadual Cristiano
Silveira (PT) propôs a criação de
uma PEC para incluir a obrigatoriedade na Constituição Estadual.

