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Deputados defendem ocupações de escolas
contra proposta que limita gastos públicos

Parlamentares querem uma 
resolução pacífica para o 
conflito entre o Ministério da 
Educação e os estudantes das 
escolas ocupadas em todo 
o País contra a Proposta de 
Emenda à Constituição Fe-
deral (PEC) 55/16, antiga PEC 
241/16. Os deputados mani-
festaram sua solidariedade 
aos alunos, durante reunião da 
Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia realizada ontem. 
Dois representantes de ocu-
pações na Capital foram ouvi-
dos pela comissão.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) defendeu o direito 
dos estudantes de ocuparem 
as escolas, tendo em vista que 
a PEC 55 pode resultar na res-
trição do aumento dos gastos 
federais na área da educação 
pelos próximos 20 anos. “O 
que está sendo proposto é um 
desmanche da escola pública. 
Os estudantes conseguiram 
um acordo com o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), e as 
eleições foram realizadas nor-
malmente. Não vejo por que 
isso não possa acontecer na 
realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem)”, dis-
se. O parlamentar propôs uma 
reunião com o Ministério Pú-
blico para evitar que os estu-
dantes sejam retirados à força.

O deputado Paulo Lamac 
(Rede) concordou com a reali-
zação da reunião. A deputada 
Celise Laviola (PMDB), por sua 
vez, lembrou a importância 
do Enem e pediu agilidade na 
solução do impasse. Já o de-
putado Iran Barbosa (PMDB) 
defendeu o direito de mani-
festação dos estudantes. 

Representante da Asso-
ciação Metropolitana dos Es-
tudantes Secundaristas, Letí-
cia Gomes disse que os alunos 
não veem problema na reali-

zação do Enem com as escolas 
ocupadas. “Temos o direito de 
reivindicar. Os meninos não 
devem ser retirados na base 
da porrada”, ressaltou.

Membro do Grêmio da 
Escola Estadual Olegário 
Maciel, o estudante Alberto 
Francisco contou a situação 
tensa vivida no último sába-
do (30), na instituição, ocu-
pada desde o dia 27 de outu-
bro. “Quase fomos retirados 
agressivamente pela tropa 
de choque. Quando verifica-

ram que não iríamos ceder, o 
representante do TRE foi lá. 
Queremos um acordo, com a 
participação de todas as es-
colas ocupadas”, disse.
Requerimentos – Durante 
a reunião, além da reunião 
no Ministério Público, foram 
aprovados requerimentos de 
autoria da comissão para que 
seja discutida a participação da 
ALMG na rede de solidarieda-
de às ocupações das escolas, 
bem como visitas a ocupações 
em escolas e universidades.

Eleições alteram composição da ALMG
Com a vitória de Alexandre 
Kalil (PHS) na eleição para 
prefeito de Belo Horizonte, 
seu vice-prefeito, o deputado 
Paulo Lamac (Rede), deixará 
uma vaga aberta na Assem-
bleia. Dessa forma, a partir 
de 1º de janeiro de 2017, as-
sume seu suplente, o deputa-
do João Alberto (PMDB).

Por ter sido eleito de-
putado estadual pelo PT, em 

2014, a vaga de Lamac per-
tence à coligação Minas para 
Todos (PT/Pros/PMDB/PRB). 
Por isso, João Alberto, como 
o próximo suplente, retorna-
rá ao Parlamento mineiro.

Além dessa mudança 
após o 2º turno das eleições 
municipais, o resultado do 
1º turno também provocará 
alterações na ALMG a partir 
de janeiro do próximo ano, 

já que os deputados Dei-
ró Marra e Wander Borges, 
ambos do PSB, foram eleitos 
prefeitos de Patrocínio e Sa-
bará, respectivamente. 

Assume a vaga que per-
tence ao PR, pelo qual Deiró 
Marra foi eleito em 2014, 
Gustavo Santana. Já a vaga 
da coligação Minas quer Mu-
dança (PSB/PPL/PRTB) fica 
com Coronel Piccinini (PSB).

Composição partidária – 
Também a partir de 1º de ja-
neiro de 2017, a composição 
partidária da ALMG será mo-
dificada. O PR passará a ter 
três deputados (atualmente 
são dois) e o PMDB contará 
com 14 parlamentares (um 
a mais do que tem hoje). 
Já o partido Rede não terá 
mais representante no Par-
lamento mineiro.  

Comissão de Educação abordou as implicações das ocupações de escolas na realização do Enem

 Guilherme Dardanhan 
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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 mantenha um 
banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições 
apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

 0h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 1h Segunda Musical – Rommel Fernandes e Ayumi Shigeta
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (29/6) – Situação da bacia do Rio Doce
 5h Palestra – Processo legislativo e democracia, com Leonardo Andrade
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Teto de gastos públicos
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O uso da internet por crianças e 

adolescentes
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo) 
12h30 Via Justiça – Impactos do novo CPC no Direito do Consumidor 
 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 – Teto de gastos públicos
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – O uso da internet por crianças e adolescentes
 20h Palestra – O controle do Orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antonio Gameiro
 21h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-

ça de convidados, suposta violação de direitos de militares lotados no 
Hospital da Polícia Militar. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues 

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

ções que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 
discutir e votar pareceres sobre três 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 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, a proposta de resolução da Secretaria de Estado de Educação que 
trata da designação para o exercício de função pública na rede de edu-
cação básica para o ano de 2017. Requerimento: deputado Paulo Lamac 

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

receres sobre quatro proposições, entre as quais o PLC 51/16 (1º turno), 
da Defensoria Pública, que atualiza lei orgânica estadual do órgão

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

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

14h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PLC 51/16 (1º turno), da Defensoria Pública, 
que atualiza lei orgânica estadual do órgão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o 

PL 3.467/16 (1º turno), do deputado Arnaldo Silva, que autoriza o Execu-
tivo a doar trecho rodoviário ao município de União de Minas

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

– discutir e votar pareceres sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis a pessoas 
com deficiência visual; e sobre o PL 1.367/15 (1º turno), da deputada Ione 
Pinheiro, que trata da adaptação de computadores em lan houses e estabe-
lecimentos similares para sua utilização por pessoas com deficiência visual 

16 horas
• Comissão de Educação (Belo Horizonte) – visita ao Ministério Público, para 

debater as ocupações de escolas e universidades por estudantes que es-
tão protestando contra a PEC 55/16, colher informações e evitar conflitos. 
Requerimento: deputados Rogério Correia, Paulo Lamac e Celise Laviola

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário


