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Rito de análise de processo contra
o governador é comunicado em Plenário

A Assembleia divulgou na úl-
tima terça-feira (1º) o rito pro-
cessual de análise do pedido de 
autorização para instauração de 
processo contra o governador 
Fernando Pimentel. Na Reu-
nião Ordinária de Plenário, o 
presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), fez 
a leitura do documento com 
os procedimentos a serem se-
guidos na condução dos tra-
balhos. Para que o processo 
contra o governador prossi-
ga, serão necessários votos 
favoráveis de 52 deputados.

Na terça-feira da semana 
passada (25/10), a ALMG rece-
beu ofício do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) contendo a có-
pia da denúncia oferecida pe-
lo Ministério Público Federal 
(MPF) contra Fernando Pimen-
tel, juntamente com o pedido de 
autorização para prosseguimen-
to da ação penal naquela corte.

O procedimento definido 
pela Mesa da Assembleia e 
pelo Colégio de Líderes esta-
belece que, recebido o pedido 
de autorização formulado pe-
lo STJ, o presidente da ALMG 
notificará o acusado e des-
pachará o expediente para a 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). O presidente da 
CCJ, por sua vez, designará 
relator para emitir parecer so-
bre o pedido de autorização.

O governador terá o prazo 
de até dez reuniões de Plená-
rio para se manifestar. A partir 
dessa manifestação, a CCJ terá 
até cinco reuniões de Plenário 
para emitir seu parecer. Para a 
apuração desses prazos, será 
considerada apenas uma reu-
nião de Plenário por dia, não 
sendo computada aquela que 
deixar de ser aberta.
Plenário – Uma vez aprovado 
o parecer pela CCJ, ele será 
lido em reunião de Plenário, 
publicado no Diário do Legis-
lativo, distribuído em avulso 

(cópia) e incluído na ordem do 
dia da reunião seguinte à do 
seu recebimento em Plenário.

Caso transcorram cinco 
reuniões na CCJ sem a emis-
são do parecer, a matéria 
será incluída na ordem do 
dia, e o presidente da ALMG 
designará um relator, que, no 
prazo de 24 horas, terá que 
emitir parecer no Plenário.

O prazo de discussão da 
matéria em Plenário para ca-
da orador inscrito será de dez 
minutos. Encerrada essa fase, 
o parecer será submetido a 

votação nominal, pelo siste-
ma eletrônico de votos. 

Serão necessários votos 
de dois terços do total de de-
putados, ou seja, de 52 parla-
mentares, tanto para derrubar 
parecer da CCJ que recomende 
a não autorização do prosse-
guimento da ação, quanto para 
referendar parecer da comis-
são que sugira a continuida-
de da ação. Após a votação, a 
decisão será comunicada ao 
STJ, no prazo de duas reuniões 
de Plenário (considerando-se 
apenas uma reunião por dia).

Oposição questiona procedimentos 
Os deputados Gustavo Va-
ladares (PSDB) e Gustavo 
Corrêa (DEM) questionaram 
procedimentos regimentais 
em torno da mudança da 
composição da CCJ.

Na quarta-feira da sema-
na passada (26/10), foi lida 
comunicação do Bloco Com-
promisso com Minas Gerais 
na qual se informa a desistên-

cia da vaga de membro efeti-
vo da CCJ em favor do Bloco 
Minas Melhor. Com isso, foi 
aberta uma vaga, que foi ocu-
pada pelo líder do Governo, 
deputado Durval Ângelo (PT).

O deputado Gustavo 
Valadares lembrou que o 
Regimento Interno prevê 
que o parlamentar deve 
apresentar sua renúncia à 

vaga caso não queira mais 
fazer parte de uma comis-
são e que, até o momento, 
não foi apresentado o do-
cumento de renúncia assi-
nado pelo titular, deputado 
Antônio Jorge (PPS). 

Já o deputado Gustavo Cor-
rêa questionou a leitura resu-
mida do ofício do STJ feita pelo 
1º-secretário da ALMG, deputa-

do Ulysses Gomes (PT), na reu-
nião de Plenário da terça-feira 
da semana passada (25/10).

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) apoiou os 
colegas, exigindo uma postu-
ra isenta por parte do presi-
dente da ALMG. O deputado 
Adalclever Lopes respondeu 
que a Mesa se pronunciará o 
mais rápido possível. 

Deputados vão analisar pedido de autorização para prosseguimento de ação penal contra o governador 

 Sarah Torres 
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Médico do Hospital da Polícia Militar
denuncia ser vítima de perseguição

“Fui assediado de forma cruel”. 
O desabafo foi feito na última 
terça-feira (1º) pelo capitão An-
dré Costa Piancastelli, perante a 
Comissão de Segurança Pública.

Médico-chefe da clínica de 
dermatologia do Hospital da 
Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) até, conforme relatou, 
sofrer represálias, Piancastelli 
foi transferido para a Acade-
mia de Polícia depois de ter se 
manifestado em um grupo de 
WhatsApp acerca de mudan-
ças propostas pelo governo que 
prejudicariam a categoria.

Desde então, teriam se 
iniciado as ameaças de trans-
ferência por parte do diretor-
geral do hospital, tenente-
coronel Márcio Flávio Linha-
res, as quais acabaram sendo 
cumpridas em abril deste ano.

As represálias, de acordo 
com o capitão, também não 
pouparam sua esposa. Capitã 
e médica oncologista do Hos-
pital da PM, Patrícia Piancas-
telli teve cortado o benefício 
legal de redução da jornada 
de trabalho para cuidar do 
filho do casal, que sofre de 
transtorno de autismo. 

O capitão denunciou, ain-
da, ter sido transferido para a 
Academia de Polícia como clíni-
co. Após ter acionado a Justiça 
contra a medida, alegando des-
vio de função, obteve uma limi-
nar para atuar como dermato-
logista, mas ainda na Academia.

Em nova ação judicial, 
pedindo seu retorno ao hos-
pital, ele teria obtido liminar 
favorável em junho, a qual 
não teria sido cumprida. 

Críticas – Considerando gra-
ves as denúncias, o autor do 
requerimento da audiência, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), lembrou que a liberda-
de de expressão é um direito 
constitucional do cidadão e 
que lei estadual fruto de pro-
jeto de sua autoria coíbe o as-
sédio moral na administração 
pública. “Voltamos à ditadura 
com essa aberração”, disse o 
deputado João Leite (PSDB).

Sargento Rodrigues teve 
aprovado outro requerimen-
to sobre o caso, dessa vez pa-
ra ouvir a esposa do médico e 
o diretor do hospital.
Embate – Durante a reunião, 
houve um embate entre de-
putados da base do governo 
e da oposição acerca do te-
ma da audiência.

Segundo o deputado Paulo 
Guedes (PT), da base governis-
ta, a comissão estava se aten-
do mais a debater questões 
internas da corporação militar, 
e não a temas relacionados à 
segurança da população.

O parlamentar foi con-
testado pelos deputados 
Sargento Rodrigues e João 
Leite, assim como pelo presi-
dente da Associação de Ser-
vidores do Corpo de Bom-
beiros e PMMG (Ascobom), 
sargento Alexandre Rodri-
gues, os quais alegaram que 
o assunto da audiência diz 
respeito a política de segu-
rança pública, afetada pela 
transferência do médico e 
por situações de assédio.

O dirigente da Ascobom 
fez, na sequência, críticas ao 
governo do Estado, tendo em 
vista que o Executivo não es-
taria cumprindo promessas 
de campanha, o que gerou 
novo embate com o deputa-
do Paulo Guedes, que cobrou 
respeito do representante.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB), também da base go-
vernista, ponderou, contudo, 
que a insatisfação dos servi-
dores manifestada pelo presi-
dente da entidade é real, em 
função do parcelamento dos 
salários, e que a entidade te-
ria legitimidade para criticar 
o governo.

Também criticaram a 
fala do deputado do PT os 
deputados Antônio Carlos 
Arantes e Gustavo Valadares, 
ambos do PSDB.

Projeto altera lei orgânica da Defensoria
Já pode ser apreciado em 1º 
turno pelo Plenário o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
51/16, que altera dispositi-
vos da Lei Orgânica estadual 
da Defensoria Pública (Lei 
Complementar 65, de 2003). 
A proposição recebeu na úl-
tima terça-feira (1º) parecer 

favorável das Comissões de 
Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO).

Na Comissão de Admi-
nistração Pública, o relator, 
deputado João Magalhães 
(PMDB), apresentou o subs-
titutivo nº 2. O deputado 

Vanderlei Miranda (PMDB), 
relator na FFO, seguiu o mes-
mo entendimento.

O novo texto mantém al-
gumas alterações promovidas 
anteriormente pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
e apresenta novas mudanças, 
com o objetivo de adequar o 

texto à Lei Orgânica federal do 
órgão (Lei Complementar Fe-
deral 80, de 1994).

Entre as novidades, 
destaca-se a inserção de 
dispositivo que traz a pos-
sibilidade de o defensor 
público ser indenizado por 
férias não gozadas. 

Capitão responsável pela clínica de dermatologia do hospital foi ouvido pela Comissão de Segurança Pública 

 Ricardo Barbosa 
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Tempo de serviço será levado em
consideração para designações da educação
As regras para designação de 
profissionais da educação para 
2017 foram discutidas na últi-
ma terça-feira (1º), em audiên-
cia da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia. O prin-
cipal questionamento foi em 
relação à exclusão do tempo 
de serviço entre os principais 
critérios para as designações, 
mas o representante da Sub-
secretaria de Estado de Gestão 
de Recursos Humanos, Paulo 
Renato Brescia, garantiu que 
esse quesito será incluído co-
mo parâmetro fundamental.

As incertezas começaram 
com uma minuta divulgada 
pela Secretaria de Estado de 
Educação com os critérios que 
possivelmente seriam utiliza-
dos para as designações do 
próximo ano. O documento 
desagradou especialmente os 
servidores afastados após a 
declaração de inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. A norma efeti-
vou servidores sem concurso 
público, mas, em 2014, foi 
considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), o que resultou no desli-
gamento de muitos servidores.

O presidente da Associa-
ção dos Efetivados de Minas 
Gerais, Eduardo Silva, consi-
derou que o primeiro crité-
rio previsto na minuta, o de 
aprovação no concurso de 
2014, é justo, mas que os de-
mais, não. Segundo ele, não 

é listado o tempo de serviço 
e é permitido que pessoas 
aprovadas para vagas em um 
município tenham prioridade 
na designação em outra cida-
de, para a qual não teria sido 
realizada a prova de seleção. 
“Onde não teve concurso, 
não dá para usar concurso 
como critério. A prioridade de-
ve ser para os ex-efetivados da 
Lei 100”, disse.

A Lei 7.109, de 1977, que 
contém o Estatuto do Magis-
tério, também foi lembrada 
pela defensora pública Julia-
na Pastori, que destacou que 
a experiência e o tempo de 
serviço são pontos cruciais a 
serem observados para de-
signações e promoções. 

Solução – Os representantes 
da Secretaria de Educação ga-
rantiram que o tempo de ser-
viço será considerado na re-
solução sobre o assunto. De 
acordo com a superintenden-
te de Pessoal da pasta, Mar-
gareth Anício, a minuta foi 
uma “provocação” para que 
eles recebessem sugestões 
e pudessem caminhar para 
uma resolução mais justa.

Sobre a prioridade para 
aprovados em concurso públi-
co nas designações em outros 
municípios, o assessor da Sub-
secretaria de Gestão de Recur-
sos Humanos, Paulo Brescia, 
disse que esse critério será 
repensado, mas não garantiu 
que será retirado da legislação. 

Brescia destacou, ainda, 
medidas tomadas pelo atual 
governo para mitigar os efei-
tos negativos da Lei 100. Nes-
se sentido, ele afirmou que 
das quase 60 mil pessoas dis-
pensadas em 2015, cerca de 
70% já estão ativas novamen-
te. “Estamos trabalhando pa-
ra reduzir os danos”, disse. 

O deputado Paulo La-
mac (Rede), que solicitou a 
reunião, elogiou a iniciativa 
do Estado em atender as de-
mandas. A deputada Celise 
Laviola (PMDB) também 
ressaltou que o atual gover-
no tem se esforçado para 
resolver os problemas surgi-
dos com a inconstitucionali-
dade da Lei 100.

Impasse sobre o Enem mobiliza deputados
Deputados da Comissão de 
Educação se reuniram no final 
da tarde de na última terça-fei-
ra (1º) com representantes do 
Ministério Público (MP) e do 
movimento estudantil para ne-
gociar uma alternativa para a re-
alização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A prova, 
prevista para o próximo final de 
semana, terá sua aplicação adia-
da nas escolas ocupadas por es-

tudantes que protestam contra 
a reforma do ensino médio e a 
proposta de teto de aumento 
dos gastos públicos federais.

Conforme a decisão do 
Ministério da Educação (MEC), 
as provas nas escolas ocupa-
das serão realizadas nos dias 
3 e 4 de dezembro. A decisão 
deve afetar os inscritos em 65 
locais de prova em Minas, se-
gundo o responsável pelo con-

sórcio que aplica o Enem no 
Estado, James Miranda.

Para o deputado Rogério 
Correia (PT), a decisão do MEC 
é política e tem como objeti-
vo punir os estudantes que 
protestam contra o governo 
federal. Ele lembrou que o 2º 
turno das eleições transcorreu 
normalmente nas escolas ocu-
padas, e que o mesmo pode 
se dar com o Enem. 

Ao final da reunião, foi re-
digido um documento, cons-
truído em conjunto por mem-
bros do MP e da Secretaria de 
Estado de Educação, deputa-
dos e lideranças estudantis, 
garantindo que há condições 
para a aplicação das provas do 
Enem no final de semana. A 
intenção era encaminhar esse 
documento ainda na última 
terça-feira (1º) ao MEC.

EDUCAÇÃO

 Audiência da Comissão de Educação foi acompanhada por diversos profissionais da área

 Guilherme Dardanhan 
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9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da escola Vasco Pinto da Fonseca, de 

Belo Horizonte
9h30

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

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

posições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

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

sições da comissão
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
15 horas

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

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Contagem) – debater, com a presença 

de convidados, a reforma nacional do ensino médio. Requerimento: de-
putada Marília Campos

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 Palestra (continuação) – História Política de Minas, com Luiz 
Fernandes de Assis

 1h Panorama – Empreendedorismo 
 1h30 Comissão de Participação Popular (12/7) – Situação das 

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

 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 
proteção social, com Patrus Ananias 

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha

 7h30 Parlamento Brasil 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Importância do estágio e trainee
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 

 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
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 – Cozinheira Dona Lucinha
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Importância do estágio e trainee
 20h Comissão de Agropecuária (24/8) (inédito) – Relevância 

estratégica do Instituto Mineiro de Agropecuária
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

COMISSÕES

Autoescolas serão tema de audiência
As comissões temáticas da 
ALMG aprovaram diversos 
requerimentos na última 
terça-feira (1º), entre os quais 
solicitação do deputado Tony 
Carlos (PMDB), que recebeu 

o aval da Comissão de Trans-
porte, para que sejam deba-
tidos os preços estabelecidos 
por autoescolas. De acordo 
com o parlamentar, em traba-
lho conjunto da ALMG com o 

Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG), 
foi discutida a necessidade 
de se estabelecerem os valo-
res máximos que poderão ser 
praticados pelas empresas 

credenciadas para a oferta 
dos serviços. 

O Projeto de Lei 3.459/16, 
de autoria do próprio parla-
mentar, trata justamente des-
sa necessidade de regulação.


