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Artista plástico preso injustamente 
compara vida no cárcere à pena de morte

Deputados cobram indenização do Estado
comissão cumpre importante 
papel ao ouvir denúncias dos 
cidadãos na defesa dos direi-
tos humanos, mas também 
chamou atenção para as difi-
culdades que são encontradas 
por policiais civis e militares 
no exercício de sua função.

Estado, é necessário acompa-
nhar o caso no Executivo. 

Considerando que os Po-
deres Legislativo, Judiciário e 
Executivo não podem se omi-
tir em relação ao caso, o de-
putado Carlos Pimenta (PDT) 
afirmou, por sua vez, que a 

tado Cabo Júlio (PMDB) res-
saltou que o crime sexual é re-
pudiado inclusive pelo mundo 
do crime, o que faz com que o 
preso sofra todo tipo de agres-
são por parte dos próprios 
detentos. Segundo Cabo Júlio, 
diante da intimação dada ao 

Para o deputado Cristiano Sil-
veira (PT), o Estado deve in-
denizar o artista plástico por 
danos morais. “Ele teve que 
se reinventar para poder so-
breviver à morte e à violência 
na prisão”, frisou.

Na mesma linha, o depu-

Guilherme Bergamini 

Eugênio Fiúza relatou à Comissão de Direitos Humanos o que passou nos 18 anos em que ficou preso

dou subterfúgios adotados 
contra a violência e as amea-
ças de morte que diz ter sofri-
do durante sua prisão. Houve 
momentos em que teve que 
se aliar a criminosos para não 
morrer, e dias em que fugiu 
do banho de sol para não ser 
importunado ou confrontado. 

Sobre o desejo que mani-
festou de se mudar para o Rio 
de Janeiro, ele explicou que, ao 
sair da prisão, já tinha perdido 
grande parte de sua família. 
“Quero começar minha vida 
de novo. Tive inimigos lá den-
tro da prisão e sinto que minha 
vida corre perigo”, destacou.

do em uma cela com outros 
50 presos. “Quando cheguei 
estavam batendo tambor e 
mostrando minhas fotos nos 
jornais. Um pegou um barbe-
ador e foi só voando sangue 
com pelo”, relatou Eugênio, 
que informou ter tido o cor-
po raspado à força por presos 
que o apontavam como o es-
tuprador dos jornais.

“Nesses anos todos vi 
presos morrerem, mas eu 
era o mais vulnerável. Encon-
trei conforto nas palavras de 
Deus e a pintura me deu for-
ça”, afirmou.

Eugênio também abor-

pensão alimentícia de cinco 
salários mínimos.
Relato – “Se fosse para ir 
para a guerra do Vietnã ou 
do Iraque eu iria, para não 
passar por tudo que passei”, 
desabafou Eugênio. Ele re-
latou ter sido preso quando 
conversava com uma ex-na-
morada e levado, inicialmen-
te, para a Delegacia de Furtos 
e Roubos, na Capital. “Lá, fui 
pendurado em pau de arara e 
passei uns 20 dias sem comi-
da e sem dormir, no meio de 
pessoas baleadas”, contou.

Transferido depois para 
outra unidade, ele foi coloca-

O artista plástico Eugênio Fiú
za relembrou ontem, em re-
lato emocionado à Comissão 
de Direitos Humanos, as difi-
culdades vividas nos 18 anos 
em que ficou preso injusta-
mente por crimes de estupro 
que não cometeu.

Ele foi detido em 1995, 
na Capital, ao ser reconheci-
do por uma vítima e, depois, 
por outras oito. Apontado co-
mo o “maníaco do Anchieta”, 
foi confundido com o verda-
deiro criminoso, pela seme-
lhança física, e condenado a 
37 anos de prisão. As autori-
dades esclareceram o engano 
quando o ex-bancário Pedro 
Meyer, autor da série de cri-
mes de estupro cometidos à 
época, foi reconhecido, em 
2012, e condenado a 13 anos 
de prisão.

Hoje com 66 anos, Eugê-
nio ainda aguarda reparação 
do Estado pelos danos sofri-
dos, cobrados na Justiça. “É 
como se tivesse (enfrentado) 
uma pena de morte todos 
os dias”, resumiu. Durante a 
reunião, vieram à tona infor-
mações sobre recentes de-
cisões favoráveis a Eugênio, 
que se mostrou surpreso. 
Conforme levantado pela co-
missão, o Estado foi intimado 
pela 5ª Vara da Fazenda Pú-
blica, na última quintafeira 
(11), a cumprir, em 48 horas, 
decisão anterior da mesma 
vara, que concedera ao autor 
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Proposta de extinção da Ruralminas já 
pode ser novamente analisada em Plenário

COMISSÕES

PL que beneficia consumidores passa na CCJ

Projeto proíbe repasse de custo relativo à emissão de boleto bancário

O relator opinou pela aprovação de nove emendas ao projeto original

Guilherme Dardanhan

Sarah Torres

Mourão apresentou o 
substitutivo nº 1, que altera 
a Lei 11.824, de 1995, que 
já prevê a obrigatoriedade 
da veiculação de mensagens 
de conteúdo educativo nas 
capas e contracapas de ca-
dernos escolares adquiridos 
com recursos do Executivo 
estadual. O objetivo é exigir a 
divulgação do Hino Nacional 
nos cadernos escolares, sem 
prejuízo das mensagens de 
conteúdo educativo, restrin-
gindo a determinação legal 
ao material comprado pelas 
escolas públicas com recur-
sos de suas caixas escolares 
ou do Tesouro do Estado.

A proposição segue ago-
ra para análise das Comissões 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte e da FFO.

téria, em sua forma original. 
A proposição segue agora 
para análise das Comissões 
de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte e de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO).

O projeto também prevê 
a proibição do lançamento do 
número do Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) nos referidos 
documentos, quando eles fo-
rem entregues por via postal 
ou outro serviço de corres-
pondência ou encomenda.
Hino nacional – O deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB) 
também foi o relator do PL 
3.592/16, do deputado Dirceu 
Ribeiro (PHS), o qual obriga a 
impressão do Hino Nacional 
Brasileiro no verso de cader-
nos fabricados no Estado. 

custo relativo à emissão de 
boleto bancário ou carnê de 
pagamento em Minas Gerais.

O relator, deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB), con-
cluiu pela juridicidade da ma-

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) deu seu aval 
ontem ao Projeto de Lei (PL) 
709/15, do deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), que veda 
ao fornecedor o repasse do 

do João Leite (PSDB) e a outra, 
do próprio governador. 

Também foi rejeitada a 
proposta de emenda nº 1, 
apresentada à comissão pelo 
deputado Sargento Rodrigues, 
a qual alterava a Lei 869, de 
1952, com o objetivo de 
explicitar que constitui in-
fração administrativa um 
dirigente estadual deixar de 
atender convocação ou pe-
dido de informações de co-
missão da ALMG. 

entrará em vigor 30 dias após 
sua publicação.
Rejeição – Em seu parecer, o 
relator João Magalhães argu-
mentou que cinco emendas 
são contrárias à proposta do 
Executivo, que se insere em 
um contexto mais amplo de 
reforma administrativa do 
Estado. Por esse motivo, re-
comendou sua rejeição.

Três são de autoria do de-
putado Antônio Carlos Aran-
tes (PSDB), uma é do deputa-

tema já abordado em outra 
emenda. Além dela, foi rejei-
tada a proposta de emenda 
nº 1, de autoria do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

As emendas que re-
ceberam parecer pela sua 
aprovação são de autoria do 
governador e têm por obje-
tivo transformar cargos de 
provimento em comissão do 
Executivo em cargos equiva-
lentes do Grupo de Direção e 
Assessoramento (DAI).

Além disso, foi necessá-
rio ajustar o quantitativo de 
cargos de provimento em co-
missão da administração in-
direta, visando à continuida-
de das atribuições dos órgãos 
e entidades que estão sendo 
extintos, que serão assumi-
das por outras instituições.

Outra modificação suge-
rida por Pimentel é a transfe-
rência das competências rela-
cionadas à política de telefo-
nia rural para o Departamento 
Estadual de Telecomunicações 
de Minas Gerais (DetelMG).

Além de incorporar es-
sas emendas, o substitutivo 
nº 2 determina que a norma 

A Comissão de Administra-
ção Pública aprovou ontem 
parecer de 1º turno que re-
comenda nova alteração no 
Projeto de Lei (PL) 3.510/16, 
do governador, o qual extin-
gue a Fundação Rural Minei-
ra (Ruralminas). Com isso, a 
proposição já pode retornar 
ao Plenário para votação em 
1º turno.

O projeto integra a refor-
ma administrativa do Executi-
vo e transfere as atribuições 
da Ruralminas às Secretarias 
de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Se-
apa) e de Desenvolvimento 
Agrário (Seda).

O parecer aprovado pela 
Comissão de Administração 
Pública trata das 15 emendas 
apresentadas em Plenário ao 
PL 3.510/16.

O relator, deputado 
João Magalhães (PMDB), re-
comendou a aprovação do 
projeto na forma do substi-
tutivo nº 2, que apresentou, 
incorporando nove emendas 
e rejeitando outras cinco. 
Uma das emendas, a de nº 2, 
foi prejudicada, por tratar de 
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Defasagem de tabela impede hospital 
São Camilo de atender pelo SUS

COMISSÕES

Comissão vai reconvocar militares

Deputados já haviam tentado ouvir militares no último dia 2 de agosto

Comissão acompanhou o funcionamento do Hospital Infantil São Camilo

Guilherme Bergamini – 2/8/16

Willian Dias

de voto de congratulações 
ao subtenente Robson Ma-
rinho da Silva, pelos 30 anos 
de dedicação e efetivo servi-
ço na corporação. O autor do 
requerimento é o deputado 
Sargento Rodrigues.

tem, a Comissão de Segu-
rança Pública aprovou re-
querimento para a realiza-
ção de uma visita ao Centro 
Integrado de Comunicações 
Operacionais da PM (Cicop), 
para a entrega de diploma 

No último dia 2 de agos-
to, ao relembrar o episó-
dio, o deputado disse que o 
objetivo das manifestações 
programadas pelos represen-
tantes sindicais para o dia 21 
de abril era reivindicar o fim 
do parcelamento dos salários 
dos servidores do Estado.

Segundo Sargento Rodri-
gues, o bloqueio do acesso à 
Praça Tiradentes, onde ocor-
reu a cerimônia, teria violado 
os direitos de ir e vir, de ma-
nifestação e de liberdade de 
expressão, previstos na Cons-
tituição Federal.

O deputado também 
pretendia, na reunião de on-
tem, obter esclarecimentos 
sobre o deslocamento, na 
ocasião, de grande parte do 
efetivo da Polícia Militar pa-
ra Ouro Preto.
Requerimento – Ainda on-

Os quatro oficiais da Polícia 
Militar que eram esperados 
ontem na Assembleia pa-
ra esclarecer os problemas 
ocorridos durante a solenida-
de de entrega da Medalha da 
Inconfidência, em Ouro Preto 
(Região Central do Estado), 
no último dia 21 de abril, 
mais uma vez não compare-
ceram a uma reunião agen-
dada com esse intuito.

Essa foi a sexta tentativa 
da Comissão de Segurança 
Pública de ouvir os oficiais 
que, segundo o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
autor do requerimento para 
a audiência, teriam tratado 
tanto a ele quanto a repre-
sentantes sindicais com tru-
culência, durante a cerimô-
nia em Ouro Preto. A reunião 
foi remarcada para o dia 24 
de agosto.

de revisão dos valores atual-
mente praticados pelo Siste-
ma Único de Saúde, que são 
insuficientes para manter 
uma instituição hospitalar. 
Segundo o deputado, esse 
é um dos motivos que pro-
vocam mais dificuldades aos 
hospitais. 

Nesse sentido, ele afir-
mou que a visita da comissão 
à instituição foi importante 
para conhecer o que pode ser 
feito de bom nos hospitais e 
tentar fazer com que o SUS 
se ajuste ao que de melhor é 
oferecido nos dias de hoje.

Presente à visita, a dire-
tora clínica e técnica do hos-
pital, Marisa Lages Ribeiro, 
explicou que o foco do São 
Camilo é a pediatria, mas que 
também são atendidos adul-
tos nas áreas de cardiologia, 
oftamologia, ortopedia, an-
giologia e otorrinolaringolo-
gia. Segundo ela, o hospital 
atende de 18 a 28 mil pacien-
tes por mês e, em períodos 
de pico, chega a receber mais 
de mil pessoas por dia.

informou que, quando a ins-
tituição foi inaugurada, em 
1980, pacientes eram aten-
didos pelo SUS. No entanto, 
em 1995, foi implantado o 
serviço de apuração de custo, 
que comprovou que os valo-
res praticados pelo SUS não 
eram adequados para o bom 
funcionamento do hospital.

Dessa forma, José Guerra 
explicou que, para não trazer 
mais prejuízos ao São Camilo, 
optou-se por atender ape-
nas convênios médicos que, 
conforme informou, pagam 
de forma adequada pelos 
serviços, principalmente se 
considerada a realidade do 
mercado. No entanto, ele 
ressaltou que o atendimento 
ambulatorial externo eventu-
almente compensa alguns va-
lores pagos pelos convênios, 
como para internação, princi-
palmente em virtude da qua-
lidade do serviço oferecido.

Para o deputado Arlen 
Santiago, a decisão do São 
Camilo de não atender pelo 
SUS reforça a necessidade 

serviço oferecido pela insti-
tuição, que atende pacientes 
de 48 convênios médicos em 
31 especialidades pediátricas.

Questionado por Arlen 
Santiago sobre o atendimen-
to pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), o diretor adminis-
trativo e financeiro do hospi-
tal, doutor José Guerra Lages, 

A Comissão de Saúde este-
ve, na manhã de ontem, no 
Hospital Infantil São Camilo, 
situado no bairro Floresta, 
referência em atendimento 
hospitalar pediátrico da Capi-
tal mineira. O deputado Arlen 
Santiago (PTB), autor do re-
querimento para a atividade, 
pôde verificar a qualidade do 
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Crise econômica ameaça empresas 
de comunicação da Zona da Mata

Reforma da Previdência será tema de debate

COMISSÕES

dida pelo deputado Antônio 
Jorge (PPS), será no município 
de São João Nepomuceno.
Municípios – A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, por sua vez, vai 
discutir o impacto da crise 
econômica nas contas dos 
municípios, atendendo a re-
querimento do deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB). 

para que informe os avanços 
relativos aos processos de li-
cenciamento ambiental e de 
outorga de água em Minas.
Propaganda – O impacto da 
propaganda no consumo de 
bebidas alcoólicas pelos jovens 
será tema de audiência públi-
ca da Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas. A reunião, pe-

tuda apresentar. A reunião foi 
solicitada pelo deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB).
Licenciamento ambiental – A 
requerimento dos deputados 
Cássio Soares (PSD), Inácio 
Franco (PV) e Bosco (PTdoB) e 
da deputada Marília Campos 
(PT), a Comissão de Meio Am-
biente vai convidar o secretá-
rio de Estado Jairo José Isaac, 

A Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social aprovou ontem re-
querimento para que sejam 
debatidas, com a Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da 
Previdência, que funciona no 
Congresso Nacional, as pro-
postas de alteração na segu-
ridade social que o governo 
interino de Michel Temer es-

Sarah Torres

Comissão de Cultura debateu alternativas para o financiamento do setor na região 

de do jornalismo na região, 
ressaltando o problema cau-
sado pela divulgação de fal-
sas notícias.
TV Assembleia – Na mesma 
reunião, o deputado Isauro 
Calais pediu a expansão do 
sinal da TV Assembleia na Zo-
na da Mata, algo que estaria, 
segundo ele, em processo 
adiantado. “Precisamos levar 
o sinal para mais cidades, para 
que o eleitor possa fiscalizar e 
acompanhar o mandato dos 
deputados e a atuação das co-
missões”, avaliou. Para o par-
lamentar, a expansão do sinal 
seria, de certa forma, uma 
maneira de a ALMG incentivar 
a comunicação no interior.

Acredito na ideia de unir a 
imprensa do interior para 
que cresçamos todos juntos”, 
destacou.

Marcelo da Silva Lopes, 
diretor do “Site do Marcelo 
Lopes”, outro portal de notí-
cias da região, reforçou que 
o setor também enfrenta 
problemas em Cataguases, 
e, nesse caso, por um moti-
vo peculiar: a falta de mão 
de obra. “Nenhuma das sete 
emissoras de rádio da cidade 
possui o setor de jornalismo. 
Lá faltam profissionais”, disse.

Representando o jornal 
O Leopoldinense, Alair Silva, 
de Leopoldina, manifestou 
preocupação com a qualida-

mou que, em tempos de crise 
econômica, os veículos de co-
municação são os primeiros 
a sofrer, devido aos cortes 
na publicidade. “Atualmente, 
contamos com uma equipe 
reduzida. Para crescermos, as 
autoridades precisam repen-
sar a distribuição de patrocí-
nio na mídia”, advertiu.

O diretor do site de mes-
mo nome, Silvan Alves, de 
Muriaé, afirmou que, sem 
apoio, o mercado de comuni-
cação na região está estagna-
do. “Esbarramos na falta de 
recursos e incentivos. Meu 
site funciona há 10 anos e 
só agora consegui uma pes-
soa para trabalhar comigo. 

O mercado de comunicação 
na Zona da Mata mineira está 
em crise. É o que apontaram 
os participantes de audiência 
pública promovida ontem pe-
la Comissão de Cultura sobre 
o assunto. Além de relatos 
corroborando essa situação, o 
deputado que solicitou a reu-
nião, Isauro Calais (PMDB), 
apresentou dados sobre o se-
tor na região, dando destaque 
ao fato de que o “Tribuna de 
Minas”, publicação mais an-
tiga de Juiz de Fora, demitiu 
neste ano mais de um terço 
de seus jornalistas, com o ob-
jetivo de cortar despesas.

“Temos 60 empresas de 
comunicação na Zona da Ma-
ta, responsável por 7,6% do 
PIB do Estado. Além disso, 
cerca de 400 pessoas se for-
mam em jornalismo por ano 
na região”, lembrou Isauro 
Calais, ao destacar a impor-
tância do setor.

O presidente do Sindica-
to dos Jornalistas Profissio-
nais de Juiz de Fora, Ricardo 
Miranda, reivindicou mais 
políticas públicas de incentivo 
aos veículos de comunicação 
do interior. “Vivemos um pe-
ríodo complicado, de grande 
precarização das relações tra-
balhistas. O maior financia-
dor da comunicação ainda é o 
Executivo. Nesse sentido, são 
essenciais políticas públicas e 
o direcionamento de recursos 
para o setor”, apontou.

O fundador de “O Vigi-
lante Online”, de Leopoldina, 
Julio César Gonçalves, afir-
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PEC 16/15

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

ORADORES

O deputado Bosco (PTdoB) 
enfatizou a importância do 
fórum técnico Plano Esta-
dual de Cultura, promovido 
pela Assembleia. Destacou 
que o projeto de lei do go-
verno que contém o plano, 
e que está em tramitação na 
ALMG, foi aprimorado com 
a participação de cidadãos 
das diversas regiões de Mi-
nas durante o evento. “Eu 

tenho certeza de que vamos 
aprovar um excelente Plano 
Estadual de Cultura, que vai 
nortear a área no Estado”, 
afirmou. Segundo Bosco, o 
plano servirá de referência 
não só para este governo, 
mas também para as admi-
nistrações futuras. O parla-
mentar ressaltou, ainda, o 
Dia Nacional do Patrimônio 
Histórico, comemorado on-

tem. Em aparte, o deputado 
Cássio Soares (PSD) parabe-
nizou Bosco pelo seu traba-
lho como presidente da Co-
missão de Cultura. Relatou, 
também, sua preocupação 
com as queimadas em par-
ques e unidades de conser-
vação. De acordo com o par-
lamentar, há muitas ocorrên-
cias de queimadas no Parque 
da Serra da Canastra.

PLENÁRIO

Plenário recebe emenda do governador 
a projeto da reforma administrativa

Guilherme Dardanhan

Na reunião, também foram recebidas indicações do governador para a Loteria Mineira e para o IMA.

da Assembleia busque inter-
mediar uma solução. O depu-
tado Braulio Braz (PTB), que 
presidia a reunião no momen-
to, afirmou que o requeri-
mento foi recebido e receberá 
o devido encaminhamento.

O deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), líder do Bloco 
Verdade e Coerência, criticou 
exibição pela TV Assembleia 
de reunião da Comissão de 
Direitos Humanos, na última 
quinta-feira (11), que tratou 
de projetos em tramitação no 
Congresso Nacional que supos-
tamente acabariam com con-
quistas sociais e do processo 
de impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff.

Unimontes – Durante a reu-
nião, o deputado Carlos Pi-
menta (PDT) abordou a situa-
ção da Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimon-
tes), que classificou de preo-
cupante. “São muitos alunos 
atendidos pela universidade 
e quase 600 professores con-
tratados. Mas os contratos 
se encerraram no último dia 
31 de julho e não podem ser 
renovados, uma vez que a 
Unimontes está em greve. Os 
professores fizeram concurso 
público e aguardam nomea-
ção”, explicou.

De acordo com o parla-
mentar, foi apresentado re-
querimento para que a Mesa 

ção da responsabilidade dos 
financiadores, que passarão 
a custear o Indi em partes 
iguais de 50%.
Indicações – Também foram 
recebidas na Reunião Ordiná-
ria duas mensagens do gover-
nador, por meio das quais ele 
encaminhou as indicações de 
Marcelo Fernandes Siqueira e 
Marcílio de Sousa Magalhães 
para os cargos de diretor-geral 
da Loteria Mineira e do Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), respectivamente.

Comissões especiais se-
rão criadas para apreciar as 
indicações, que, posterior-
mente, serão analisadas, em 
turno único, pelo Plenário.

Uma emenda do governador 
ao Projeto de Lei (PL) 3.515/16 
foi recebida ontem, na Reu-
nião Ordinária de Plenário. 
Fernando Pimentel enviou 
mensagem ao Parlamento mi-
neiro, encaminhando mudan-
ças na proposição que integra 
a reforma administrativa apre-
sentada pelo Executivo.

O PL 3.515/16 altera as 
atribuições da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), da 
Companhia de Processamento 
de Dados do Estado (Prodem-
ge) e da Minas Gerais Adminis-
tração e Serviços (MGS). Além 
disso, foi anexado ao projeto 
o PL 3.516/16, outra proposi-
ção da reforma administrati-
va, que autoriza a extinção da 
Companhia Mineira de Pro-
moções (Prominas).

O governador propôs tam-
bém alteração na composição 
do financiamento do Instituto 
de Desenvolvimento Integrado 
de Minas Gerais (Indi).

De acordo com o proje-
to inicial, esse financiamen-
to seria de responsabilidade 
da Codemig e do Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG), na propor-
ção de 75% e 25% das cotas, 
respectivamente. A emenda, 
por sua vez, altera a propor-
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

da comissão
14h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-
nho IV) – discutir e votar pareceres sobre o PL 3.661/16 (turno único), do 
governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do 
Ministério Público e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado; 

e sobre o PL 3.662/16 (turno único), do governador, o qual autoriza a 
abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Justiça e do 
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado, bem como o remaneja-
mento de recursos do TJMG para o Fundo Financeiro de Previdência 

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Maçonaria. Requerimento: 

deputado Fabiano Tolentino

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PL 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Votação em 
1º turno

PL 3.513/16
Do governador. Altera a denominação da Rádio Inconfidência. Votação 
em 1º turno

PL 3.509/16
Do governador. Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado 
(Deop). Discussão em 2º turno (urgência)

PLC 52/16
Do governador. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. Discussão em 2º turno

PL 2.672/15
Do deputado Fabiano Tolentino. Institui o Dia Estadual da Raça do Ca-
valo Mangalarga Marchador. Discussão em turno único

PL 2.868/15
Do deputado Ulysses Gomes. Institui a Semana Estadual das Juventu-
des. Discussão em turno único

PL 528/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Dispõe sobre o monitoramento da 
qualidade dos exames de mamografia no Estado. Discussão em 2º turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Discussão em 
2º turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (DetelMG). Discussão em 2º turno

PL 3.505/16
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 
Estado em Brasília. Discussão em 2º turno

PL 3.506/16
Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec). Discussão em 2º turno  

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Discussão em 
2º turno

PL 3.515/16
Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS). Discussão em 2º turno

PL 1.064/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre os direitos e deveres 
dos pais e responsáveis na participação da vida escolar das crianças e 
adolescentes sob sua responsabilidade. Discussão em 1º turno

 0h Palestra (continuação) – Impasses da democracia no Brasil, 
com Leonardo Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio 
Teixeira e Carlos Ranulfo

 1h Panorama – Especial Eleições / Mobilidade Urbana 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Assuntos Municipais (20/6) – Reforma 

Administrativa 
 5h15 M inas é Muitas – Barbacena
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba 

o básico sobre as leis orçamentárias 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Cirurgião plástico Ivo Pitanguy 
 7h30 Brasil Eleitor 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Aumento dos casos de Aids
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h Assembleia Debate – Terceirização 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 4: Saiba 

o básico sobre as leis orçamentárias
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Cirurgião plástico Ivo Pitanguy 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Aumento dos casos de Aids
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Maçonaria 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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