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Começa a correr o prazo para manifestação 
do governador sobre denúncia do MPF

Tragédia de Mariana pauta comissão
quais solicitações do deputa-
do Cristiano Silveira (PT) para 
que a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55/16, 
que estabelece um teto para 
os gastos públicos federais, 
seja tema de reuniões em 
Sacramento, Conselheiro La-
faiete e São João del-Rei.

pelo deputado Rogério Cor-
reia (PT), se destinará a deba-
ter e apresentar o documen-
tário Memórias rompidas: um 
ano depois da lama, produzi-
do pela TV Assembleia.
PEC – A Comissão aprovou 
diversos outros requerimen-
tos de audiências, entre os 

Ângelo (PT), serão discutidas 
as consequências do desastre, 
que completa um ano amanhã 
(5). Também será apresentado 
o livro A tragédia de Mariana 
e o narcisismo gerencial na 
pós-modernidade, de Epami-
nondas Bittencourt. 

Outra reunião, requerida 

A Comissão de Direitos Huma-
nos aprovou ontem dois reque-
rimentos relacionados à tragé-
dia de Mariana, resultante do 
rompimento da barragem de 
Fundão, da mineradora Samar-
co, em 5 de novembro de 2015.

Em uma audiência, soli-
citada pelo deputado Durval 

Pollyanna Maliniak 

O Plenário também recebeu duas mensagens do governador, uma delas com emenda a projeto sobre efetivo militar

posição. Em sua justificativa, 
o governador explicou que 
a alteração tem por objetivo 
promover ajustes “em razão 
de novos fatos relacionados 
à evasão de pessoal e ao pro-
vimento de cargos, incluindo 
promoção de cabos e solda-
dos por tempo de serviço”.

Também foi solicitado 
regime de urgência para o PL 
3.482/16, que autoriza o Es-
tado a receber os imóveis do 
complexo da Cidade Adminis-
trativa que foram construídos 
pela Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig).

que a liberação das emendas 
parlamentares pode não ser 
suficiente para garantir apoio 
a Pimentel. 
Mensagens – Ainda durante 
a reunião, foram recebidas 
duas mensagens do gover-
nador. A primeira encaminha 
emenda ao Projeto de Lei (PL) 
3.845/16, que fixa os efetivos 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros.

A emenda altera o nú-
mero de subtenentes (de 
600 para 550) e de soldados 
(de 15.740 para 15.790), sem 
modificar o efetivo total de 
51.669 cargos previsto na pro-

vernador, sob a alegação de 
segredo de justiça. Junto com 
o líder da Minoria, deputado 
Gustavo Valadares (PSDB), ele 
apresentou um requerimento 
à Presidência da  ALMG, no 
qual solicita que seja liberado 
o acesso à íntegra de todos 
os documentos referentes 
ao processo contra Pimentel. 
Sargento Rodrigues ameaçou 
acionar a Justiça, caso o pedi-
do seja negado. 

O deputado Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) também 
provocou os deputados que 
apoiam o governo do Estado. 
Em seu discurso, ele afirmou 

Com a realização da Reunião 
Ordinária de Plenário de on-
tem, começou a contar o 
prazo para que o governador 
Fernando Pimentel se mani-
feste em relação ao pedido 
de instauração de processo 
criminal com base em denún-
cia oferecida pelo Ministério 
Público Federal (MPF). Ele te-
rá até 10 reuniões de Plená-
rio para se posicionar.

No dia 25 de outubro, 
a ALMG recebeu ofício do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) contendo a cópia da de-
núncia do MPF, juntamente 
com o pedido de autorização 
para prosseguimento da ação 
penal naquela corte. Na úl-
tima terça-feira (1º/11), foi 
encaminhada ao governador 
a notificação para que ele 
apresente sua defesa.

Após a manifestação de 
Pimentel, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) terá até 
cinco reuniões de Plenário pa-
ra emitir seu parecer. Para a 
apuração desses prazos, será 
considerada apenas uma reu-
nião de Plenário por dia, não 
sendo computada a reunião 
que deixar de ser aberta por 
falta de quórum.
Informações – Ontem, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) afirmou que a CCJ esta-
ria se negando a fornecer có-
pia da denúncia contra o go-
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• Fórum técnico Startups em Minas (Montes Claros)
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• Zás (Teatro) – Projeto República Musical Federativa do Brasil – Selmma 
Carvalho convida Trio Quintina e Kleber Albuquerque
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Inovação da Constituição Estadual  
de 1989, com Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno 
Amorim

 1h Panorama – Importância do estágio e de programas de trainee
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (22/8) – Terceirização nos 

Correios
 4h50 Palestra – Avanços e possibilidades do processo de construção 

de uma escola democrática, com Paulo Queiroz e Leandra Oliveira
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Parlamento Brasil 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – O uso da internet por crianças e adolescentes
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (23/8) (inédito) – Violência 

na região de Carmo do Rio Claro
 12h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 13h M undo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Participação Popular (27/9) – Ocupações na 

Região Metropolitana de BH
 17h35 Compactos de Comissões 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
 19h30 Panorama – O uso da internet por crianças e adolescentes
 20h Segunda Musical (inédito) – Homenagem aos 15 anos do 

Segunda Musical, com professores da Universidade Federal de 
São João del-Rei

 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Crimes por intolerância 
 23h30 Zás (inédito) – Dança flamenca, com Sara Nieto 

• programação sujeita a alterações

Hoje

Confira os destaques do fim de semana

GERAÇÃO 
O Geração recebe, no estúdio, os músicos José Luís Braga e Luiz Gabriel Lopes, integrantes 
da banda mineira Graveola. Com 12 anos de estrada, o grupo nascido nos corredores da 
UFMG acaba de lançar seu 6º CD, Camaleão borboleta. Uma das faixas, Talismã, tem a parti-
cipação especial do músico mineiro Samuel Rosa, integrante da banda Skank. Participam do 
programa alunos da Escola Estadual Celso Machado, que fica no Bairro Milionários, região do 
Barreiro, em BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30. 

DOCUMENTÁRIO
A foto de um filho que se foi, de um casamento, de uma casa. Reminiscências eternizadas em 
papel, em negativo, em álbuns. Para muitos moradores atingidos pela lama da barragem da 
mineradora Samarco que se rompeu, esses retalhos de papel e celulose guardam tesouros 
inestimáveis. Lembranças afetivas de um outro tempo, um tempo interrompido pelo inaceitá-
vel, pelo absurdo e pela tragédia. Esse é o foco do documentário Memórias rompidas, que a TV 
Assembleia exibe no fim de semana, quando se completa um ano do desastre ambiental que 
devastou os distritos de Mariana. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

PALESTRA 
Em mais uma edição do projeto Pensando em Minas, o professor José Carlos Reis, aposentado 
pelo Departamento de História da UFMG, faz uma abordagem multifacetada de aspectos da 
história regional do País, na palestra Por uma história plural do Brasil: relendo os clássicos O 
povo brasileiro (1995), de Darcy Ribeiro, e Casa-grande & senzala (1993), de Gilberto Freyre. 
José Carlos Reis tem como mediador o historiador Luiz Fernandes de Assis, professor da Escola 
do Legislativo. Sábado, às 22h30. 


