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Proposições podem ser totalmente vetadas
que dispõe sobre o registro de 
pessoas físicas e jurídicas que 
atuam no comércio de joias 
usadas, ouro e metais nobres. 

Por fim, foi apreciado o 
Veto Total à Proposição de Lei 
23.126, que versa sobre a qui-
tação de débito de reposição 
florestal. O relator foi o deputa-
do Vanderlei Miranda (PMDB). 

Acidentes – O Veto Total à 
Proposição de Lei 23.179, que 
prevê a aprovação de planos 
de evacuação em caso de aci-
dentes nas obras públicas do 
Estado, foi relatado pelo de-
putado Rogério Correia (PT). 
Ele também foi o responsável 
pelo parecer sobre o Veto To-
tal à Proposição de Lei 23.129, 

propostos pelo governador. 
As Proposições de Lei 23.188 
e 23.189 tratam da concessão 
de crédito tributário para o 
apoio a hospitais filantrópicos 
e do registro de armas de fo-
go apreendidas, respectiva-
mente. Já a Proposição de Lei 
23.177 modifica o Código de 
Ética dos Militares do Estado. 

Outro veto parcial apreciado 
ontem se refere à Proposição 
de Lei 23.130, de 2016, que 
torna obrigatória a oferta 
de pronto atendimento de 
 saúde em eventos públicos. 
O relator da matéria foi o de-
putado Durval Ângelo (PT).

O mesmo parlamentar re-
latou três dos seis vetos totais  

Vetos do governador estão prontos 
para serem analisados no Plenário

Guilherme Bergamini

Seis vetos totais e dois parciais foram apreciados ontem por comissões especiais 

em relação ao quantitativo 
de cargos efetivos extintos 
das carreiras citadas. 

Foi vetado, ainda, o ar-
tigo que prevê que o termo 
circunstanciado de ocorrência 
poderá ser lavrado por todos 
os integrantes das polícias Civil 
e Militar e do Corpo de Bom-
beiros. O último veto, por sua 
vez, atinge a autorização para 
que o Executivo promova exo-
nerações e nomeações decor-
rentes do processo de reorga-
nização administrativa. 

de operações de crédito em 
instituições financeiras à Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag).

O quinto veto incidiu so-
bre o dispositivo que respon-
sabiliza a CGE pela garantia 
dos direitos dos usuários de 
serviços públicos estaduais.

O veto seguinte se refere 
a dispositivos que tratam da 
extinção de cargos vagos de 
várias carreiras do Executivo, 
uma vez que o texto aprova-
do apresenta divergências 

do (CGE) quanto às atividades 
de transparência, auditoria e 
correição. 

Também foram vetados 
incisos que atribuem compe-
tências à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Sedectes), 
estabelecem a subordinação 
da Junta Comercial do Esta-
do (Jucemg) e do Instituto de 
Desenvolvimento Integrado 
de Minas Gerais (Indi) à Se-
dectes e concedem a gestão 

Oito comissões especiais da 
Assembleia criadas para ana-
lisar vetos do governador Fer-
nando Pimentel  reuniram-se 
na manhã de ontem para 
emitir e aprovar pareceres 
sobre essas proposições. Em 
todas as análises, os relato-
res seguiram o entendimento 
do chefe do Executivo e re-
comendaram a manutenção 
dos vetos – seis totais e dois 
parciais. Agora, os vetos estão 
prontos para serem incluídos 
na pauta do Plenário. 

Um dos vetos parciais 
apreciados incide sobre a 
Proposição de Lei 23.125, de 
2016, que integra a reforma 
administrativa do Estado. O re-
lator da matéria foi o deputa-
do Geraldo Pimenta  (PCdoB). 
Originária do Projeto de Lei 
(PL) 3.503/16, a proposição 
estabelece a estrutura orgâ-
nica da administração públi-
ca do Poder Executivo e deu 
origem à Lei 22.257, de 2016. 
O governador Fernando Pi-
mentel argumentou que os 
oito trechos vetados são in-
constitucionais ou contrários 
ao interesse público. 

O primeiro veto se refere 
à inclusão das unidades cor-
reicionais da Secretaria de 
Estado de Fazenda no rol de 
órgãos de controle interno do 
Executivo que se exce tuam 
da subordinação técnica à 
Controladoria-Geral do Esta-



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 1º de setembro de 2016

COMISSÕES

FÓRUM TÉCNICO

O deputado Fred Costa 
afirma que recebeu infor-
mações de que 151 dos 214 
imóveis fiscalizados apresen-
taram alguma irregularida-
des. Ao final da ação, a Se-
mad teria lavrado 97 autos 
de infração e 115 relatórios 
técnicos. 

Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) e pela empresa 
Furnas Centrais Elétricas te-
ria apontado a possibilidade 
de irregularidades nos imó-
veis construídos em condo-
mínios às margens do lago da 
usina hidrelétrica local.

no município de Capitólio 
(Sul de Minas).

De acordo com o autor, 
uma recente ação promovi-
da pelo Ministério Público 
Federal (MPF), pelo Ministé-
rio Público Estadual (MPE), 
pela Polícia Militar de Meio 
Ambiente, pela Secretaria de 

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionaliza-
ção quer debater a ocupa-
ção das margens do Lago 
de Furnas. Na reunião de 
ontem, foi aprovado reque-
rimento do deputado Fred 
Costa (PEN) para realização 
de uma audiência pública 

Ocupação irregular será tema de debate

Cohab recebe homenagem na ALMG
A Companhia de Habitação 
do Estado de Minas Gerais 
(Cohab) foi homenageada 
na última terça-feira (30), 
em Reunião Especial de Ple-
nário, pelos 51 anos de sua 
fundação. 

Autor do requerimento 
para a solenidade, o deputa-
do Durval Ângelo (PT) lem-
brou os desafios na área de 
habitação em Minas e no País 
e destacou o trabalho desen-
volvido pela companhia para 
a garantia de moradia digna 
aos que mais precisam e o 

programa Minha Casa Minha 
Vida, do governo federal.

O presidente da Cohab, 
Alessandro Marques, ressaltou 
que a instituição sempre bus-
cou servir o povo e fazer valer 
o direito humano à moradia a 
famílias de baixa renda.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT), que representou o 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
foi mais um a elogiar o traba-
lho da Cohab, principalmente 
em vista do grande déficit ha-
bitacional no Estado.

Ricardo Barbosa

SOLENIDADE

Organizadores definem os objetivos 
de fórum técnico sobre startups

A organização do evento está sendo definida em reuniões preparatórias

Ricardo Barbosa

final será realizada em novem-
bro, na ALMG. Antes disso, toda 
a população terá oportunidade 
de opinar sobre o assunto, por 
meio de uma consulta pública 
no Portal da Assembleia.

análise de startups bem-sucedi-
das em outros estados e países.

O fórum terá uma etapa 
regional, que deve começar em 
outubro, em pelo menos três 
cidades do interior. A plenária 

regulatório do ambiente das 
startups em Minas, em especial 
para o aprimoramento do Pro-
jeto de Lei (PL) 3.578/16, que 
dispõe sobre a política estadual 
de estímulo e incentivo ao de-
senvolvimento de startups e de 
sua promoção. O projeto é de 
autoria dos deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Antônio Carlos 
Arantes, ambos do PSDB.

Também serão discutidos o 
conceito e o papel das startups 
e do empreendedorismo de 
alto impacto, seguindo novos 
modelos produtivos e de ne-
gócios capazes de diversificar a 
economia e de promover ações 
de desenvolvimento regional.

Outros objetivos do fórum 
são o debate de estratégias para 
dar visibilidade e capilaridade às 
ações pioneiras de inovação e a 

Os objetivos do fórum técnico 
Startups em Minas: A Cons-
trução de Uma Nova Política 
Pública, que está sendo orga-
nizado pela Assembleia, foram 
definidos na última terça-feira 
(9), na quarta reunião prepara-
tória do evento. Também foram 
formadas as três subcomissões 
temáticas, que vão elaborar os 
documentos de referência para 
os participantes do fórum.

As subcomissões vão anali-
sar os eixos temáticos “Startups, 
empreendedorismo e inovação: 
conceitos, cultura e atores”; 
“Startups, políticas e desburo-
cratização”; e “Startups, investi-
mentos e incentivos”.

Foi estabelecido como 
principal objetivo do evento 
colher sugestões para subsi-
diar a elaboração de um marco 
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Deputados e movimentos sociais convocam 
protestos contra o governo Temer

Hansenianos reclamam de ação de despejo
ouvir denúncias sobre a reti-
rada brutal de Michele, filha e 
neta de hansenianos, da sua 
residência. O outro requeri-
mento solicita providências 
para que a questão seja re-
solvida e Michele Rocha seja 
indenizada. Os dois requeri-
mentos são de autoria dos 
deputados Rogério Correia e 
Durval Ângelo (PT).

tre a situação de Michele e 
a de Dilma Rousseff, que ela 
classificou como vítimas de 
injustiça. Ela responsabilizou 
o governador Fernando Pi-
mentel pelo fato de Michele 
estar sem casa, dependendo 
de favores.

Um dos requerimentos 
aprovados solicita a realiza-
ção de audiência pública para 

de Michele Regina Rocha, 
grávida de seis meses, sob o 
argumento de que ela não 
tem o título do imóvel onde 
vivia, na Colônia Santa Fé, no 
município de Três Corações 
(Sul de Minas).

Integrante do Conselho 
Executivo de Mães e Avós de 
Usuários da Fhemig, Mônica 
Abreu fez um paralelo en-

Durante a reunião, foram 
aprovados dois requerimen-
tos parlamentares com o ob-
jetivo de interceder em favor 
das famílias das colônias de 
hansenianos da Fundação 
Hospitalar do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhemig). Morado-
res das colônias acompanha-
ram a reunião, da galeria, pa-
ra protestar contra o despejo 

Sarah Torres

Parlamentares classificaram o afastamento de Dilma Rousseff como um golpe na democracia

pessoas”, protestou. 
Mobilização –  Representando 
o Levante Popular da Juven-
tude, a estudante Débora 
Costa disse que o movimento 
organizará, entre os dias 5 e 
9 de setembro, o 3° Acampa-
mento Nacional. “É um desa-
fio para mostrar que não va-
mos abaixar a cabeça. Vamos 
nos reunir para dizer não e 
gritar fora Temer”, afirmou.

O secretário de Políticas 
Institucionais do Sindieletro, 
Jairo Filho, informou que a 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) já prepara uma 
paralisação para o dia 22 de 
setembro, em protesto con-
tra a ameaça de retirada de 
direitos trabalhistas. 

Freire (PT) leu diversas man-
chetes de jornais estrangei-
ros que criticaram o impeach-
ment de Dilma Rousseff. Da 
mesma forma que os demais 
parlamentares, ele afirmou 
que o processo se originou 
de uma vingança do ex-pre-
sidente da Câmara dos De-
putados, o deputado federal 
Eduardo Cunha, ele mesmo 
acusado de corrupção. 

O ex-presidente da seção 
mineira do Comitê Brasileiro 
pela Anistia, Betinho Duarte, 
também participou da reunião 
e defendeu a desobediên cia 
civil contra o novo governo. 
“Esse golpe político, jurídico 
e midiático roubou meu voto 
e o de mais de 50 milhões de 

das Leis do Trabalho (CLT). 
Ainda de acordo com Rogé-
rio Correia, já se propõe a 
desvinculação entre os ven-
cimentos da aposentadoria 
e o salário-mínimo. 
Revanchismo – O deputado 
Paulo Guedes (PT) afirmou, 
por sua vez, que o processo 
de impeachment foi liderado 
pelo revanchismo da derrota. 
Ele criticou o papel exercido 
pelos três senadores minei-
ros, que votaram pelo afasta-
mento da presidente: Aécio 
Neves (PSDB-MG), Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) e Zezé 
Perrella (PTB-MG). “Eles de-
ram um golpe na democracia 
brasileira”, salientou.

O deputado Doutor Jean 

Deputados e  representantes 
de movimentos sociais de-
fenderam, em audiência pú-
blica realizada ontem pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos, uma série de protestos 
e mobilizações no País, para 
enfrentar a possível ameaça 
de corte de direitos sociais e 
trabalhistas.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) defendeu, durante 
a reunião, a preparação de 
uma greve geral no País. Au-
tor do requerimento para 
realização da audiência, ele 
afirmou que o evento era um 
protesto contra a destituição 
de Dilma Rousseff da Presi-
dência, decidida ontem, pelo 
Senado Federal, em votação 
que concluiu o processo de 
impeachment em andamen-
to desde o início de 2016.

Dilma foi destituída pelo 
voto de 61 senadores, en-
quanto 20 votaram contra o 
impeachment. Para Rogério 
Correia, os senadores que vo-
taram contra Dilma não têm 
moral para julgá-la. Segundo 
o deputado, o impeachment 
é apenas o primeiro passo de 
um projeto que pretende reti-
rar direitos sociais e trabalhis-
tas do povo brasileiro. “Pre-
cisamos nos preparar para 
reagir contra isso”, ressaltou.

Na avaliação do deputa-
do, entre as ameaças mais 
graves está a de tornar a 
negociação direta entre pa-
trões e empregados capaz 
de se sobrepor, legalmente, 
aos direitos da Consolidação 
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Participação da ALMG no 10º Encontro da Associação Brasileira de Ciên-

cia Política (Belo Horizonte/Hotel Ouro Minas)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 3.003/15 (1º turno), do deputado Thiago Cota, que torna obrigatória 
a implementação de medidas educativas para reparar danos causados 
ao ambiente das escolas do Estado 

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

parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 

dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indeniza-
ção do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da PUC Minas, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

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

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

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 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas.
Votação em 1º turno

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra TRE (continuação) – Reforma brasileira na perspectiva 
do Direito Comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello

 1h Panorama – Eficiência no serviço público
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura 1º/6 – Homenagem aos 100 anos de 

nascimento do escritor Murilo Rubião
 3h55 Pensando em Minas – Reforma política e sistema partidário, 

com Rafael Câmara e Rodolfo Viana
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4:Transporte Não 

Motorizado
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Mitos e verdades sobre a vitamina D
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Conflitos em ocupações urbanas 
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 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 – Jurista Carlos Velloso
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Mitos e verdades sobre a vitamina D
 20h Zás – Músico Murilo Santiago
 20h30 Horário Político
 20h45 Comissão Extraordinária das Barragens 7/7 – Votação do 

Relatório Final da Comissão 
 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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