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Assembleia recebe pedido de abertura
de processo contra o governador

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário realizada na tarde de 
ontem, foi recebido ofício 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) contendo a cópia 
da denúncia oferecida pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) contra o governador 
Fernando Pimentel. A Assem-
bleia deverá deliberar sobre a 
abertura do processo.

O rito processual dessa 
matéria no Legislativo minei-
ro ainda será aprovado pela 
Mesa da Assembleia e pelo 
Colégio de Líderes, tendo co-
mo referência os artigos 217 
e 280 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.
Distritos industriais – O Ple-
nário recebeu, na mesma 
reunião, mensagens do go-
vernador encaminhando três 
projetos de lei (PLs). Entre 
as proposições enviadas por 
Pimentel está o PL 3.863/16, 
que define diretrizes para a 
gestão de distritos industriais 
pela Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig). De 
acordo com o governador, a 
atuação da Codemig nesses 
distritos é pautada por leis 
bastante genéricas e limita-
das para conceder à empresa 
o poder de realizar a implan-
tação e a operação de áreas 
industriais. Daí a necessidade 
de aprimorar o arcabouço 

normativo sobre o tema, se-
gundo a mensagem.

Outra mudança trazida 
pelo projeto é a de compo-
sição do capital social do Ins-
tituto de Desenvolvimento 
Industrial de Minas Gerais 
(Indi), atualmente mantido 
pela Codemig e pelo Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG). A pro-
posta prevê que o Indi será 
mantido financeiramente, 
até o final do ano, pela Co-
demig (na proporção de 50% 
das cotas), pelo BDMG e pela 

Cemig (que arcarão com 25% 
cada um). Após esse prazo, o 
instituto será custeado pela 
Codemig e pelo BDMG, cada 
um com 50% das cotas. 
Bombeiros – O PL 3.862/16, 
por sua vez, dispõe sobre as 
atividades da área de com-
petência do Corpo de Bom-
beiros por voluntários, pro-
fissionais e instituições civis, 
de modo que “o serviço seja 
ofertado com técnica e segu-
rança adequadas”.

O governo alega que o 
projeto permitirá que o ci-

dadão reconheça quem está 
lhe prestando o serviço e sai-
ba quais são os limites legais 
dessa atuação. 

Já o PL 3.845/16 autoriza 
a abertura de crédito suple-
mentar em favor do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), até o limite de R$ 12 
milhões, para atender a des-
pesas de pessoal e encargos 
sociais. A proposição ainda 
autoriza o remanejamento de 
dotações orçamentárias do 
tribunal para o Fundo Finan-
ceiro de Previdência (Funfip).

Encaminhada emenda a PL sobre efetivo militar 
Outra mensagem do gover-
nador recebida pelo Plená-
rio encaminha proposta de 
emenda ao PL 3.845/16, que 
fixa os efetivos da Polícia Mi-
litar e do Corpo de Bombei-
ros de 2017 a 2019. A emen-
da propõe a alteração de 
anexo do projeto, para pro-
mover ajustes em razão de 

fatos relacionados à evasão 
de pessoal e ao provimen-
to de cargos nos quadros da 
PM, incluindo as promoções 
de cabos e soldados por tem-
po de serviço.

De acordo com o chefe 
do Executivo, o projeto não 
implica aumento do número 
total de militares da institui-

ção, que continuará com o 
mesmo efetivo de 51.669 car-
gos nesse período.

Com as alterações, o 
Quadro de Organização e Dis-
tribuição de Efetivo da PM 
ficará distribuído da seguinte 
forma: 2.350 oficiais; 1.100 
oficiais complementares; 750 
oficiais de saúde; 70 oficiais 

especialistas; 9 oficiais cape-
lães; 45.190 praças; e 2.200 
praças especialistas.
Retirada de tramitação – Em 
mais uma mensagem enviada 
à ALMG, o governador solici-
tou a retirada de tramitação 
do PL 3.850/16, de sua própria 
autoria, o qual cria a Comissão 
de Gestão Fiscal do Estado. 

Na Reunião Ordinária, também foram recebidas mensagens do governador encaminhando projetos

Raíla Melo 
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Gestores cobram menos impostos
e mais incentivos para as startups

A alta carga tributária e o ex-
cesso de exigências legais e 
de burocracia são alguns dos 
principais desafios a serem su-
perados pelas startups, jovens 
empresas projetadas para ex-
plorar novos produtos ou ser-
viços, sob condições de extre-
ma incerteza mercadológica. 
Esses foram os tópicos predo-
minantes durante o segundo 
encontro regional do fórum 
técnico Startups em Minas – 
A Construção de uma Nova 
Política Pública, realizado on-
tem em Uberlândia.

O evento é uma iniciativa 
da Assembleia em parceria com 
diversas instituições do poder 
público e da sociedade civil. O 
objetivo é colher sugestões pa-
ra a criação de uma política es-
tadual de estímulo às startups. 
O Projeto de Lei (PL) 3.578/16, 
dos deputados Antônio Carlos 
Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, 
ambos do PSDB, propõe um 
novo marco legal para fortale-
cer esses empreendimentos.

A assessora adjunta de 
Inovação da Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig), Elza Araújo, 
enfatizou, em sua palestra, o 
novo marco legal para ciência, 
tecnologia e inovação, consig-
nado na Lei Federal 13.243, 

de 2016. Conforme explicou, 
essa nova legislação traz mais 
segurança jurídica para insti-
tuições públicas e empresas.

Elza defendeu o apoio fi-
nanceiro, econômico e fiscal 
direto a instituições para as 
atividades de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico. 
Na sua avaliação, a legislação 
estadual também deve garan-
tir a continuidade e o aprimo-
ramento das startups. “Minas 
Gerais tem um ambiente pro-
pício, com muitas universi-
dades e jovens talentosos e 
empreendedores. O problema 
é que se manter no mercado 
é um grande desafio, já que 
estatísticas apontam que 75% 
das empresas fecham nos cin-
co primeiros anos”, comentou.
Abertura – O pró-reitor adjunto 
da PUC Minas em Uberlândia, 
Carlos Henrique Paixão, defen-
deu um programa de acelera-
ção de negócios patrocinado 
por grandes empresas, como a 
Microsoft, parceira da PUC. Na 
mesma linha, a gestora do Par-
que Tecnológico de Uberaba, 
Raquel Resende, também rei-
vindicou a integração entre uni-
versidade, empresa e governo. 
Burocracia – “Minas já é um 
exemplo para o Brasil, com 
muitas iniciativas nessa área”, 

destacou o deputado Antônio 
Carlos Arantes. Ele ponderou, 
por outro lado, a importância 
de se superarem gargalos co-
mo a burocracia. “É para ou-
vir a sociedade que estamos 
realizando essas reuniões, 
com o objetivo de aprimorar 
o projeto de lei”, disse.

O parlamentar leu mensa-
gem do presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), na qual ele destaca 
que as startups são uma alter-
nativa viável para se enfren-
tar a atual crise econômica. 
Posicionamento semelhante 
apresentou o deputado Elis-
mar Prado (sem partido).

Também autor do projeto, 
o deputado Dalmo Ribeiro 
Silva frisou que Uberlândia se 
destaca graças a seu grande 
potencial empreendedor, com 
27 mil empresas ativas e um 
ambiente favorável à realiza-
ção de investimentos.

“A Assembleia demonstra, 
mais uma vez, a sua capacidade 
de dialogar, ouvindo a socie-
dade”, destacou o prefeito de 
Uberlândia, Gilmar Machado. 
Grupos de trabalho – À tarde, 
os participantes se dividiram em 
grupos de discussão para anali-
sar um documento de propostas 
relacionadas ao tema prepara-
do pela organização do evento.

Uberlândia recebeu encontro regional do fórum sobre as startups

OUTUBRO ROSA

Madrinhas da campanha são homenageadas
Como parte das atividades relacionadas à campanha Outubro 
Rosa, voltada à conscientização sobre o câncer de mama, a As-
sembleia homenageou na última segunda-feira (24), em Reu-
nião Especial de Plenário, as madrinhas do movimento. O depu-
tado Antônio Jorge (PPS) foi quem solicitou a solenidade.

Em seu discurso, o parlamentar alertou que o câncer de 
mama continua sendo o que mais mata as mulheres – apesar 
de ter mais de 90 % de chance de cura, se diagnosticado preco-
cemente – e cobrou o apoio do poder público no enfrentamento 
da doença. 

Daniella Zuppo, uma das representantes das madrinhas do 
movimento, também ressaltou a necessidade de um diagnóstico 
rápido do câncer de mama e do acesso a um tratamento eficiente.

Durante a reunião, Antônio Jorge leu uma mensagem do pre-
sidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), na qual ele 
destacou a importância das madrinhas do Outubro Rosa e aler-
tou sobre os desafios a serem enfrentados no combate à doença.

Ricardo Barbosa 

Willian Dias 
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Estudantes reivindicam pagamentos
atrasados do programa Poupança Jovem

Alunos participantes do pro-
grama Poupança Jovem, do 
governo do Estado, lotaram 
o Teatro ontem para cobrar 
uma solução para o atraso 
no pagamento do benefício 
a que têm direito e protes-
tar contra o encerramento 
da iniciativa. Em 2015, foram 
suspensas as novas adesões, 
com os últimos pagamentos a 
serem feitos em 2017.

Requerida pelo depu-
tado Wander Borges (PSB), 
a audiência foi organizada 
pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico. Os par-
lamentares que participaram 
do debate endossaram as 
solicitações dos estudantes e 
defenderam com veemência 
a continuidade do programa, 
apesar das dificuldades eco-
nômicas do Estado.

O Poupança Jovem foi 
criado em 2007 e prevê a con-
cessão de R$ 3 mil para jovens 
que concluam o ensino médio, 
com o objetivo principal de 
contribuir para a redução da 
evasão escolar. De acordo com 
estudantes que participaram 
da reunião, diversos alunos 
que concluíram o ensino mé-
dio em 2013 e 2014 ainda não 
receberam o valor devido.

Segundo dados oficiais, 
participam hoje do programa 
44.991 estudantes de 194 es-
colas. O Poupança Jovem está 
inserido em nove municípios: 
Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão 
das Neves, Sabará, Governa-
dor Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Pouso Alegre 
e Teófilo Otoni.

A iniciativa atende estu-
dantes regularmente matri-
culados no ensino médio das 
escolas públicas estaduais 
nesses municípios. Os alunos 
contam com atividades de 
formação complementar, tais 
como trabalho voluntário. 
Frequência nas atividades, de-
sempenho mínimo e  conclu-
são do ensino médio são pré-
-requisitos para o recebimen-
to do benefício financeiro.
Prazo – Durante a audiência, 
a estudante Thays Lorraine 
de Oliveira relatou que, ape-
sar de ter concluído o ensino 
médio em 2014, até hoje não 
tem sequer conta e cartão 
para recebimento do bene-
fício. “Consegui entrar na fa-
culdade porque meus pais se 

sacrificaram. E quem não tem 
condições?”, questionou. 

Já o estudante Euller Re-
nan Pinto se queixou de que 
os participantes do programa 
em Sabará não têm consegui-
do informações do Estado a 
respeito de sua situação nem 
sobre perspectivas de quita-
ção do benefício.

O diretor de Ensino Mé-
dio da Secretaria de Estado 
de Educação, Wladmir Coe-
lho, afirmou que o governo 
considera justa a reivindica-
ção dos estudantes e salien-
tou as dificuldades financei-
ras do Executivo. Ele não in-
formou quando os benefícios 
poderão ser pagos.

Informações da Secreta-
ria de Estado de Educação, 

no entanto, confirmam que 
há pagamentos do Poupança 
Jovem relativos a 2014 que 
estão em atraso e inscritos 
na rubrica “restos a pagar” 
do orçamento do Estado. Já 
os formandos de 2015 deve-
riam receber o benefício até 
o final de 2016, se observa-
das as regras do programa.

Virgílio Garcia, que in-
tegra a equipe da secreta-
ria para o Poupança Jovem, 
informou que os alunos 
aptos formados em 2013 já 
receberam o benefício. Só 
restaria, segundo ele, um 
grupo pequeno de estu-
dantes relativos a este ano 
que não cumpriram requi-
sitos formais para a efeti-
vação do pagamento.

Estudantes lotaram o Teatro para protestar contra os atrasos no pagamento do Poupança Jovem

Deputados querem continuidade da iniciativa
O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) afirmou 
que o Poupança Jovem já 
enfrenta problemas desde 
o governo passado e lamen-
tou seu encerramento. “Se 
a população já não acredi-
ta nos políticos, imaginem 
esses jovens, cuja primeira 
experiência com o poder 

público é a de ser passado 
para trás”, disse.

Para o deputado Isauro 
Calais (PMDB), o aumento gra-
dual da média de alunos por 
turma confirma o sucesso do 
programa. Por isso, ele defen-
deu que ele seja retomado, 
mesmo se for necessário redu-
zir o valor do benefício. O de-

putado Paulo Guedes (PT), por 
sua vez, propôs a criação de 
uma comissão de parlamenta-
res para cobrar e acompanhar 
o pagamento do valor devido.

O deputado Wander Bor-
ges reconheceu as dificulda-
des financeiras do governo, 
mas também defendeu a 
continuidade do programa. 

Ao final da reunião, ele dis-
se que a comissão deverá 
votar um requerimento para 
cobrar do Poder Executivo 
um prazo para o pagamento 
dos benefícios devidos. Tam-
bém deverá ser solicitado, 
segundo o parlamentar, que 
o Estado priorize a quitação 
dessas dívidas. 

Sarah Torres
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Mapa da Violência aponta aumento do
número de mortes de mulheres negras 

A violência contra a mulher 
branca diminuiu, mas aque-
la praticada contra a mulher 
negra só tem aumentado no 
Brasil. De acordo com o Mapa 
da Violência, divulgado pela 
Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso), 
de 2003 a 2013 a morte de 
mulheres brancas por violên-
cia diminuiu 10%, enquanto a 
morte de mulheres negras au-
mentou 54% em todo o País. 
Essa estatística foi um dos mo-
tivadores da audiência pública 
realizada ontem pela Comis-
são de Participação Popular.
A coordenadora do Nzinga 
– Coletivo de Mulheres Ne-
gras, Benilda Regina Brito, 

reforçou que as questões de 
raça impactam a violência 
de gênero, sendo o racismo 
ainda um assunto tabu, cuja 
legislação é de difícil aplica-
ção. “Todas as estatísticas são 
piores para nós. A Lei Maria 
da Penha não teve impacto 
sobre nossas vidas. Se você 
é preto e pardo e tem entre 
15 e 29 anos, a sua chance de 
ser assassinado no Brasil au-
menta 147%. Treze mulheres 
morrem assassinadas por dia 
no País. Estamos na base da 
pirâmide, somos as mais im-
pactadas pela desigualdade 
social”, afirmou.

A representante do Blo-
co Carnavalesco Angola Jan-

ga, Ana Paula Roberto, cri-
ticou as escolas brasileiras 
por não terem colocado em 
prática o que é previsto na 
Lei Federal 10.639, de 2003, 
que versa sobre o ensino de 
história e cultura afro-bra-
sileira e africana nas esco-
las públicas e particulares. 
“Crianças e adolescentes 
negros conscientes de sua 
identidade são um perigo 
para a nossa sociedade ra-
cista. A maior militância da 
mulher negra é sobreviver”, 
concluiu.

A subsecretária de Esta-
do de Igualdade Racial, Clei-
de Hilda de Lima Souza, tam-
bém abordou o assassinato 

da população negra. “Dia-
riamente, a polícia mata um 
avião de jovens negros. É um 
racismo disfarçado de ques-
tão estrutural. O governo fe-
deral não fará nada por nós. 
Os primeiros ministérios que 
acababaram foram o nosso 
e o das mulheres. No poder, 
inverteríamos a lógica dos 
investimentos, e é isso que 
eles temem”, disse.

Para a defensora pública 
Samantha Alves, a ausência 
de um recorte de raça nas 
políticas públicas da Defen-
soria também é uma forma 
de violência e invisibillidade 
das mulheres negras. “Não 
sabemos quantas mulheres 
negras atendemos, e isso é 
um absurdo. Não enxerga-
mos as negras, não sabemos 
o que elas passam quando 
chegam lá. Elas já sofrem 
tantas violências e, quando 
vêm até nós, tratamos ape-
nas da violência doméstica. 
Desprezamos a violência so-
cial”, salientou.

A coordenadora da Re-
de Estadual de Enfrenta-
mento à Violência Contra 
a Mulher, Ermelinda Ireno, 
sugeriu que todas as fichas 
de serviços estaduais pas-
sem a ter, obrigatoriamente, 
a classificação racial. “Como 
vamos propor políticas pú-
blicas se não sabemos se 
essas mulheres estão tendo 
acesso aos serviços e de que 
forma?”, questionou.

Desigualdade preocupa parlamentares
Autora do requerimento 
para a realização da reu-
nião, a deputada Marília 
Campos (PT) comentou o 
momento político que o 
País vive e as reformas que 
estão em curso, no seu en-
tender, com o objetivo de 
prejudicar os direitos ad-
quiridos pela população.

Ela falou da dificuldade 
das mulheres em ocupar po-

sições de destaque em quais-
quer aspectos, mas especial-
mente na política. “Se temos 
problemas em ocupar cargos 
de liderança, para as mulhe-
res negras o sofrimento é 
ainda maior. Se não come-
çarmos a nos esforçar para 
compreender esse problema 
cultural e de civilidade, não 
sairemos do debate para as 
soluções”, pontuou.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) chamou aten-
ção para o fato de a discussão 
estar acontecendo próximo 
do início das discussões do 
Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) na 
ALMG. “Precisamos pensar 
em como distribuir melhor 
os recursos para o próximo 
ano, de forma a alocar mais 
dinheiro para diminuir as 

desigualdades mencionadas 
nessa audiência”, defendeu.
Requerimentos – Durante a 
reunião, a comissão aprovou 
requerimentos da deputa-
da Marília Campos para que 
sejam realizadas audiências. 
Entre eles, está a realização 
de uma homenagem a Elza 
Soares, Maria Mazarelo Rodri-
gues e Dona Jandira, em razão 
do mês da Consciência Negra.

 A violência contra a mulher negra foi tema de audiência pública da Comissão de Participação Popular

 Guilherme Dardanhan



26 de outubro de 2016 quarta-feira – Assembleia Informa • 5SOLENIDADE

Afastamento
O ofício do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) con-
tendo a cópia da denúncia 
oferecida pelo Ministé-
rio Público Federal contra 
o governador foi o tema 
abordado pelo deputado 
Gustavo Valadares (PSDB). 
“Nos próximos 30 dias, a 
Assembleia verá algo ja-
mais visto em Minas”, afir-
mou, referindo-se à defi-

Presidente recebe lideranças da educação
O presidente da Assembleia, deputado Adalclecer 
Lopes (PMDB), recebeu ontem representantes do Sin-
dicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-
-UTE), das Superintendências Regionais de Ensino e 
de outros setores da educação. Foram entregues ao 
deputado duas propostas de projetos de lei.

A primeira estabelece medidas protetivas e pro-
cedimentos para casos de violência contra servidores 
do setor. Já a segunda concede anistia aos servidores 
administrativos da Secretaria de Estado de Educação 
que participaram de greve em 2015. 

A coordenadora do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, 
explicou que serão buscadas agora assinaturas de par-
lamentares para que as propostas possam tramitar.

Também participaram da reunião o 1º-secretário 
da Assembleia, deputado Ulysses Gomes (PT), o líder 
do Bloco Minas Melhor, deputado Rogério Correia 
(PT), e a deputada Celise Laviola (PMDB).

ORADORES

nição da possibilidade de 
Pimentel ser processado no 
STJ pelas denúncias apre-
sentadas na operação Acrô-
nimo. Valadares discordou 
da consulta ao Legislativo, 
pois entende que a Cons-
tituição Estadual prevê o 
afastamento do governador 
se for recebida a denúncia 
pelo STJ. Ele disse que o fu-
turo da ALMG e dos depu-
tados está em jogo nesse 

processo e que os mineiros 
não aceitarão um posicio-
namento diferente do afas-
tamento. O parlamentar 
também alertou que quem 
não comparecer para votar 
sofrerá retaliação em 2018. 
Em aparte, Sargento Rodri-
gues (PDT) denunciou que 
o comandante-geral da Po-
lícia Militar no Estado teria 
recebido R$ 120 mil em diá-
rias durante 21 meses.

Passagens
O deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) defendeu a 
redução do preço das passa-
gens de ônibus, durante seu 
discurso. Na sua opinião, 
essa medida só ocorrerá 
com uma nova legislação, 
que permita a desoneração 
das passagens do transpor-
te coletivo. Ele lembrou que 
quase a metade do valor 

pago pelo usuário do trans-
porte vai para o pagamento 
de impostos às várias esferas 
de governo. Nesse sentido, 
ele defendeu a retirada de 
impostos das passagens nos 
moldes do que ocorreu com 
os produtos da cesta básica. 
Tratando da reforma políti-
ca, o parlamentar defendeu 
uma constituinte exclusiva 
para realizar essa tarefa. 

Uma das medidas sugeridas 
foi a unificação das eleições, 
que se realizariam de quatro 
em quatro anos. Para o de-
putado, a população deu o 
recado de sua insatisfação 
nas últimas eleições. Por fim, 
ele propôs a realização de 
um plebiscito em Minas Ge-
rais para decidir se o Estado 
mantém ou retira o horário 
de verão.

Saúde
O deputado Bonifácio Mou-
rão (PSDB) criticou a para-
lisação das obras do Hospi-
tal Regional de Governador 
Valadares. Segundo ele, no 
orçamento de 2016, o gover-
nador alocou R$ 45 milhões 
para o Hospital Regional de 
Teófilo Otoni (Mucuri), R$ 35 
milhões para o de Montes Cla-
ros (Norte) e apenas R$ 81 mil 

para o de Valadares. “Montes 
Claros já tem a Santa Casa e 
o hospital universitário, mas 
Valadares conta só com o 
hospital regional, que está 
exaurido”, afirmou. Mourão 
também relatou que o con-
trato com a empresa que es-
tava construindo o hospital 
terminou e que será neces-
sário colocar mais dinheiro 
no novo contrato. Por fim, 

o parlamentar ressaltou que 
o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, afirmou 
que a Constituição mineira 
não prevê a necessidade de 
aprovação da ALMG para que 
o governador seja afastado. 
Em aparte, Celise Laviola 
(PMDB) e Gustavo Valadares 
(PSDB) se solidarizaram com o 
colega quanto ao Hospital Re-
gional de Valadares.

Willian Dias 
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar pareceres sobre cinco proposições, entre as quais o PL 
3.482/16 (1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a receber 
os imóveis da Cidade Administrativa construídos pela Codemig

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre 24 proposições, entre as quais o PL 3.676/16 (1º turno), da 
Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamen-
to ambiental e a fiscalização de barragens no Estado 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva sobre o aniversário de um ano da tragédia de Mariana 

(Sala de Imprensa) 
14h30

• Comissões Extraordinária de Proteção dos Animais e de Meio Ambiente 
(Plenarinho I) – debater, com a presença de convidados, o manejo po-

pulacional de capivaras nos centros urbanos como prevenção à febre 
maculosa. Requerimento: deputados Noraldino Júnior, Inácio Franco, 
Antônio Jorge e deputada Marília Campos

• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a pre-

sença de convidados, o PL 3.601/16, que dispõe sobre terras devolutas es-
taduais. Requerimento: deputados Tadeu Martins Leite e Roberto Andrade

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

15h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
12 proposições, entre as quais o PL 806/15 (1º turno), do deputado 
Fred Costa, que declara a Feira Hippie como patrimônio artístico e 
cultural do Estado

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão

 0h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre Bahia
 1h Panorama – Reta final do Enem
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (6/7) – O combate ao tráfico 

de drogas e à violência em São João Nepomuceno
 5h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8:  

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Novas regras eleitorais 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Poetisa Yeda Prates Bernis 
 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Novas regras eleitorais 
	 20h	 #Confirma		
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – Concessões e privatizações 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

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. Votação 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. Votação 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. Votação 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. 
Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares 
do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disci-
plinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de regis-
tros disciplinares. Votação 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. Votação em turno úni-
co (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. Votação em turno único (fai-
xa constitucional)

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


