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Nove deputados se candidataram a prefeito
politana de Belo Horizonte), 
o deputado Ivair Nogueira 
(PMDB) teve 15,44% dos vo-
tos e, em Coronel Fabriciano 
(Vale do Rio Doce), o depu-
tado Celinho do Sinttrocel  
(PCdoB) acumulou 22,15% 
dos votos válidos.

do recebido 25,72% dos vo-
tos. Em Juiz de Fora, o depu-
tado Noraldino Júnior (PSC) 
teve 17,72% dos votos, en-
quanto o deputado Lafayette 
de Andrada (PDS) foi escolhi-
do por 2,35% dos eleitores.

Em Betim (Região Metro-

to a vice-prefeito na chapa de 
Rodrigo Pacheco, do mesmo 
partido, que obteve 10,02% 
dos votos válidos.

No interior, o deputado 
Antônio Lerin (PSB) foi o se-
gundo candidato mais votado 
em Uberaba (Triângulo), ten-

Ainda em Belo Horizonte, ou-
tros dois parlamentares par-
ticiparam da corrida eleitoral. 
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), que disputou a 
prefeitura, teve 2,88% dos 
votos. O deputado Vanderlei 
Miranda (PMDB) foi candida-

empresário do setor hotelei-
ro e de comunicações.

Paulo Lamac, se eleito, 
dará lugar a João Alberto 
(PMDB), que também reas-
sumiria vaga na Assembleia, 
onde foi deputado estadual 
entre 2015 e este ano. É ad-
vogado, foi secretário adjun-
to da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana (Sedru) e di-
retor-presidente da CeasaMi-
nas. Tem vasta experiência no 
setor público e é filho do ex-
-deputado estadual João Bos-
co Murta Lages, já falecido.

secretário estadual do Parti-
do Republicano e irmão do 
deputado federal Bernardo 
Santana, ex-secretário de Es-
tado de Defesa Social no go-
verno de Fernando Pimentel. 
Ele é filho do ex-deputado es-
tadual e federal José Santana.

Caso João Leite seja elei-
to, Zé Maia (PSDB) reassume 
uma cadeira no Parlamento 
mineiro. O atual controlador-
-geral do município de Belo 
Horizonte foi deputado esta-
dual por três mandatos con-
secutivos, de 2003 a 2015. Zé 
Maia é advogado, contador e 

de Fora (Zona da Mata), ba-
charel em Direito pela Uni-
versidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e formando no 
Curso Superior de Polícia.

Coronel Piccinini é ofi-
cial reformado da Polícia 
Militar de Minas Gerais e 
foi presidente do Clube dos 
Oficiais da Polícia e Bombei-
ro Militar do Estado por cin-
co mandatos (1996 a 2001 e 
2008 a 2016).

No lugar de Deiró Mar-
ra, assume Gustavo Santana 
(PR). Nascido em Belo Hori-
zonte, Gustavo é empresário, 

Os resultados do 1º turno das 
eleições municipais deste ano 
apontam que dois deputados 
estaduais foram eleitos pre-
feitos em Minas Gerais, alte-
rando, assim, a composição da 
Assembleia, a partir de janeiro 
de 2017. Deiró Marra (PSB), em 
Patrocínio (Alto Paranaíba), e 
Wander Borges (PSB), em Sa-
bará (Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), venceram as 
disputas realizadas no último 
domingo (2) nessas cidades.

Deiró Marra foi declarado 
vencedor da disputa em Pa-
trocínio com 48,64% dos votos 
válidos. Em Sabará, Wander 
Borges recebeu 55,23% dos 
votos e comandará o municí-
pio nos próximos quatro anos.

Outros dois parlamenta-
res, João Leite (PSDB) e Pau-
lo Lamac (Rede), disputarão 
o 2º turno em Belo Horizon-
te. João Leite, candidato a 
prefeito, recebeu 33,40% 
dos votos válidos e seguiu 
para a próxima etapa com 
a melhor votação na Capi-
tal. Paulo Lamac concorre 
ao cargo de vice-prefeito 
na chapa de Alexandre Kalil 
(PHS), que teve 26,56% dos 
votos no 1º turno.
Suplentes – Com a vitória do 
deputado Wander Borges, 
em Sabará, assumirá a vaga 
na ALMG Coronel Piccinini, 
também do PSB. Vereador 
em Belo Horizonte desde 
2013, ele é natural de Juiz 

Guilherme Bergamini 

Dois deputados foram eleitos prefeitos no interior e outros dois seguem na disputa em Belo Horizonte

Composição da Assembleia se altera
após 1º turno das eleições municipais
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 1.073/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à 
criminalidade no Estado

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da co-
missão

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

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 3.022/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, 

que obriga as indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipa-
mentos e implantes a declararem as relações com profissionais de saúde 
que configurem potenciais conflitos de interesses 

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre o 
PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a 
doação de trecho de rodovia ao município de Santa Luzia; e sobre o PL 
3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, que autoriza o Execu-
tivo a doar trecho de rodovia ao município de Simonésia

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para pessoas com deficiência visual 

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.598/16 (turno único), 
do deputado Douglas Melo, que declara de utilidade pública a Comuni-
dade Salvar Vidas para Cristo, de Pompéu

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125
Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 

disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

 0h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 1h Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire (piano)
 1h30 Assembleia Notícia  
 2h Comissão de Participação Popular (12/7) – Situação das 

famílias da comunidade de cabeceira do Piabinha, no Parque do 
Cariri, em Salto da Divisa

 5h20 Minas é Muitas – Cataguases 
 6h TV Escola: Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 
para o esporte

 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Mediação e conflitos escolares
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 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: 

Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 
para o esporte

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira
 21h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 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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