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Plenário anula substituição de membro
da Comissão de Constituição e Justiça

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), tornou sem efei-
to a indicação do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV) 
para membro efetivo da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Com a decisão, 
tomada na Reunião Ordiná-
ria de Plenário de ontem, 
o deputado Antônio Jorge 
(PPS) continua como mem-
bro efetivo da comissão, que 
deverá analisar o pedido de 
autorização para instauração 
de processo contra o gover-
nador Fernando Pimentel.

A decisão do presidente 
da ALMG foi motivada por 
um questionamento formal 
do deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB), líder da Mi-
noria, feito na última terça-
-feira (1º/11). O parlamentar 
questionou se o deputado 
Antônio Jorge poderia ser 
substituído na CCJ sem ter 
renunciado à função. O pre-
sidente concluiu que a subs-

tituição deveria ser, por não 
ter sido atendido o requisito 
regimental para sua efetiva-
ção, ou seja, a renúncia do 
membro anterior.

Na reunião de hoje, tam-
bém foram indicados dois 
membros suplentes para a 
CCJ. O deputado Tiago Ulis-
ses (PV) substitui Fabiano 

Tolentino (PPS). Já o deputa-
do João Magalhães (PMDB) 
substitui o colega Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB), também 
como suplente.

Processo já tem relator definido
Também já está definido o 
nome do relator do pedido 
de autorização para instaura-
ção de processo contra o go-
vernador Fernando Pimentel. 
Será o líder do Bloco Minas 
Melhor, deputado Rogério 
Correia (PT), que foi designa-
do para a função por ofício do 
presidente da CCJ, deputado 
Leonídio Bouças (PMDB). 

Hoje, a comissão recebe-
rá a manifestação do gover-
nador relativa ao Ofício 1/16, 
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), que trata do pedido 
de autorização. A reunião es-
tá marcada para as 15 horas, 
no Plenarinho IV.

Conforme informou o 
líder do Governo, deputado 

Durval Ângelo (PT), durante a 
reunião de Plenário, a defesa 
de Pimentel será apresenta-
da pelo advogado Eugênio 
Pacelli. O seu comentário foi 
feito em resposta a questiona-
mentos da oposição, que criti-
cou por diversas vezes a deci-
são da Assembleia de deliberar 
sobre o pedido de autorização 
para processar o governador.

O primeiro deputado a 
tratar do assunto foi Arnaldo 
Silva (PR), que defendeu a 
ideia de que a ALMG, no pas-
sado, já abriu mão de decidir 
sobre esse tipo de autorização 
no caso de acusações que se 
referiram a crimes comuns. 

O deputado João Leite 
(PSDB) reforçou esse posicio-

namento, argumentando que 
o artigo 92 da Constituição 
Estadual só reserva à Assem-
bleia autorizar processos em 
caso de acusações relativas a 
crimes de responsabilidade, 
o que não seria o caso.
Comparação – Diversos de-
putados governistas se ma-
nifestaram em relação ao 
assunto, argumentando que 
a tentativa de processar o go-
vernador repete, em Minas, 
o que aconteceu, em nível 
federal, com a ex-presidente 
Dilma Rousseff. “Isso é um 
descompromisso com a po-
pulação mineira”, afirmou 
a deputada Marília Campos 
(PT). Tanto ela quanto o de-
putado Paulo Guedes (PT) 

qualificaram o movimento da 
oposição como um “golpe” 
contra um governador eleito.
Cidade Administrativa – Ain-
da na Reunião Ordinária, a 
presidência comunicou que 
passou a tramitar em regime 
de urgência, por solicitação do 
Executivo, o Projeto de Lei (PL) 
3.482/16, de autoria do próprio 
governador, o qual autoriza o 
Executivo a receber os imóveis 
da Cidade Administrativa cons-
truídos pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig). 

Com a decisão, todos os 
prazos regimentais de tra-
mitação são reduzidos pela 
metade, agilizando a análise 
do projeto.

Na Reunião Ordinária, também foram indicados dois membros suplentes para a CCJ 

Raíla Melo
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Revisão do PPAG mobiliza cidadãos  
em mais uma rodada de discussões

O desenvolvimento produ-
tivo, científico e tecnológico 
foi a bola da vez ontem, na 
sequência dos trabalhos dos 
grupos de discussão voltados 
para a revisão do Plano Plu-
rianual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019 para o 
exercício 2017. Divididos em 
diferentes espaços da Assem-
bleia, os cidadãos interessa-
dos tiveram a oportunidade 
de contribuir com o aprimo-
ramento do planejamento 
estadual e sugerir mudanças 
em programas e ações gover-
namentais e na aplicação de 
recursos públicos.

Logo cedo, gestores pú-
blicos fizeram um balanço do 
PPAG sobre desenvolvimento 
econômico; turismo; ciência, 
tecnologia, inovação e ensi-

no superior; meio ambiente; 
e agropecuária e desenvolvi-
mento agrário. 

As apresentações dos ges-
tores contaram com a parti-
cipação da deputada Marília 
Campos (PT), presidente da 
Comissão de Participação Po-
pular, em alguns grupos.

Entre as ações destaca-
das pelos representantes do 
Executivo estão a concessão 
de bolsas de estudos pela 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) – 6,5 mil só 
este ano –, iniciativas focadas 
na articulação de energias al-
ternativas e a inauguração do 
Seed, programa de acelerea-
ção de startups.  

Atualmente, existem 115 
witechs (startups juniors e uni-

versitárias) implantadas no Es-
tado. Em dezembro deste ano, 
serão implantadas mais 20, e, 
em 2017, serão outras 15.

O governo também pre-
tende consolidar a Fundação 
Ezequiel Dias (Funed) como 
instituto de ciência e tecno-
logia e, para isso, a meta é 
aumentar os termos de par-
ceria para transferência de 
tecnologia. 
Turismo – Em relação ao tu-
rismo, a ênfase na consolida-
ção do Caminho Religioso da 
Estrada Real e na inserção de 
produtos turísticos mineiros 
nas agências do País deve ser 
a tônica das ações da Secre-
taria de Estado de Turismo no 
próximo ano. 

Por outro lado, as ações 
de aprimoramento do arca-

bouço legal do turismo e de 
apoio ao Conselho Estadual, 
que eram parte do progra-
ma Identidade Turística, fo-
ram excluídas para o próxi-
mo ano. 

Muitas das ações realiza-
das em 2016 foram relacio-
nadas à realização dos Jogos 
Olímpicos no Brasil.
Meio ambiente – No que se 
refere à fiscalização ambiental, 
foram anunciados mais de 1,2 
mil atendimentos a órgãos de 
controle, 172 a emergências, 
320 a denúncias de cidadãos e 
600 fiscalizações espontâneas. 
No total, foram arrecadados 
R$ 67 milhões em multas.

Para 2017, as metas apre-
sentadas são de atendimento 
de 95% dos acidentes e emer-
gências, assim como aumen-
to para 1,5 mil intervenções 
motivadas por órgãos e 500 
por cidadãos. 
Agropecuária – Um dos pontos 
abordados em relação à agro-
pecuária e ao desenvolvimen-
to agrário  foi a tecnologia no 
campo. Dentro do Programa 
Tecnocampo foram capacita-
dos 598 produtores rurais em 
2016, sendo que, para 2017, a 
expectativa é de que o progra-
ma atenda 1,2 mil produtores 
e técnicos no setor.

A sucessão rural também 
foi outro ponto lembrado. Há 
a possibilidade de uma par-
ceria do governo com o Ban-
co Mundial que permitiria a 
consolidação de uma política 
de incentivo à permanência 
do jovem no campo.  

Participantes ouviram as apresentações de gestores públicos, que fizeram um balanço do PPAG 

Ricardo Barbosa 

Participantes propõem novas iniciativas
Ao longo do dia, grupos de tra-
balho elaboraram propostas 
para o aprimoramento da ação 
do Estado nas áreas discutidas.

Em relação ao meio am-
biente, um dos destaques foi 
a demanda por mais recursos 
para a estruturação de 40 no-
vas unidades da Defesa Civil. 

A promoção da agroeco-
logia e da disseminação das 

tecnologias sociais entre 
comunidades carentes foi 
uma das sugestões voltadas 
à agricultura. 

Outra iniciativa propos-
ta, dessa vez para o turismo, 
foi a criação do Centro de 
Comercialização do Artesa-
nato do Vale do Jequitinho-
nha, com o intuito de difun-
dir a cultura local. 

Já para o desenvolvi-
mento econômico foi sugeri-
da a implantação de centros 
de inovação em todos os ter-
ritórios de desenvolvimento. 
Quatro anos – Com a previ-
são de 207 programas e 1.158 
ações, segundo informações 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag), o PPAG organiza os pro-

gramas e ações que o gover-
no pretende desenvolver no 
período de quatro anos, com 
as respectivas metas físicas 
e orçamentárias, bem como 
com as regiões do Estado a 
serem beneficiadas. É um pla-
no de médio prazo, que passa 
por revisões anuais para tor-
ná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).
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Deputados recebem Medalha Santos Dumont
Cinco deputados foram agraciados ontem com a Medalha 
Santos Dumont. A cerimônia, realizada no município de Santos 
Dumont, contou com a presença do governador. O deputado 
Ulysses Gomes (PT) representou o presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB).

Em seu pronunciamento, Fernando Pimentel ressaltou 
que, assim como Dumont superou obstáculos considerados in-
transponíveis, “cabe a nós, hoje, a missão de enfrentarmos a 
fragmentação do País, aparentemente também insuperável”.

O governador também falou sobre a importância da liber-
dade de imprensa, mas criticou a conduta de parcela dos meios 
de comunicação do Brasil, que classificou como irresponsável.

Já o prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto Ramos de 
Faria, lembrou a trajetória do brilhante inventor.

Receberam a comenda, no grau prata, os deputados Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB), Emidinho Madeira (PSB), Nozinho 
(PDT), Roberto Andrade (PSB) e Léo Portela (PRB). 

COMISSÕES

Construção de prédio em área verde
de Belo Horizonte gera polêmica

Em uma área verde no Bairro Lu-
xemburgo, em Belo Horizonte, 
vizinha da Mata do Mosteiro e 
do Parque Tom Jobim, pode ser 
construído um edifício com 21 
andares e 106 apartamentos. O 
terreno, composto por 13 lotes, 
possui dois proprietários e, ape-
sar de ser privado, é considerado 
pela Prefeitura de Belo Horizon-
te (PBH) como zona de proteção 
ambiental. Com o objetivo de fa-
zer um parecer técnico da área, 
a Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização promoveu 
ontem uma visita ao local.

O engenheiro Geraldo Ma-
gela de Oliveira, morador da 
região e um dos mobilizadores 

em defesa da área verde, cri-
ticou o projeto de construção 
do prédio, que, segundo ele, 
prevê um número de andares 
e de apartamentos maior do 
que o permitido por lei para o 
terreno, que tem 11,7 mil m².  

O engenheiro denunciou 
que, desde a venda do terreno 
pela PBH, em 2007, estaria ocor-
rendo, de modo proposital, a 
degradação ambiental do lugar. 
Permuta – Um dos dois do-
nos do terreno, o corretor de 
imóveis Sérgio Teixeira negou 
que isso esteja ocorrendo. 
“Não houve corte de árvores, 
apenas aquelas liberadas pela 
prefeitura”, afirmou. 

Ele explicou que o proje-
to está em negociação com a 
construtora Patrimar. “A ideia é 
fazer uma permuta: cederemos 
o terreno e receberemos unida-
des construídas”, informou.

Sérgio Teixeira também 
negou que a proposta seja 
contrária à legislação. “O 
empreendimento prevê a 
utilização de uma operação 
urbana simplificada (OUS), 
instrumento previsto no Pla-
no Diretor da cidade, que 
permite reduzir a área de 
construção e ampliar a verti-
calidade da obra”, pontuou.

O engenheiro Geraldo 
Magela, por sua vez, disse 
que o uso da OUS é apenas 
uma forma de “driblar” a le-
gislação ambiental. 
Contrapartidas – Outra crítica 
feita por Geraldo Magela está 
relacionada às contrapartidas 
propostas pela PBH, caso o 
projeto de construção do edi-
fício se concretize. “Uma delas 
seria a construção de uma rua 
cortando a Mata do Mosteiro, 
para tentar aliviar o possível 
aumento de fluxo de automó-
veis com a construção. Até as 
contrapartidas são contra o 
meio ambiente”, disse. 

O gerente de Legislação 
Urbanística da Secretaria Muni-

cipal Adjunta de Planejamento 
Urbano, José Júlio Vieira, afir-
mou, no entanto, que a rua a 
ser aberta não passaria dentro 
da mata, e sim a seu lado. Ele 
também informou que, entre 
outras contrapartidas previstas, 
está a doação de cerca de 50% 
do terreno à PBH, que anexaria 
a área ao Parque Tom Jobim.

“No entanto, essas são ape-
nas sugestões de contrapartidas 
feitas pela prefeitura, as quais 
serão levadas para debate com 
a população. Não está nada de-
cidido”, salientou José Vieira. 

Caso a PBH avalize a pro-
posta, um projeto de lei teria 
que tramitar na Câmara Muni-
cipal, antes de se concretizar 
todo o processo.

A representante da Patrimar, 
Juliana Pereira, disse que a cons-
trutora só efetivará a permuta 
com os donos do terreno se hou-
ver a permissão da prefeitura. 
Parecer – De acordo com o de-
putado Fred Costa (PEN), que 
solicitou a visita, o parecer que 
a comissão irá apresentar, isen-
to e técnico, poderá atestar a 
viabilidade ou não da propos-
ta. Ele anunciou, ainda, reu-
niões nos próximos dias com 
o Ministério Público e a PBH, 
para que se manifestem sobre 
o projeto de construção.

A Comissão de Assuntos Municipais visitou ontem o local 

 Clarissa Barçante 

Pollyanna Maliniak 
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Municípios do Noroeste de Minas
cobram ações da Cemig na região

Rede de transmissão antiga, 
postes, cruzetas e isoladores 
quebrados, fios arrebentados 
e falta de energia por perío-
dos prolongados, sem aten-
dimento adequado. A lista de 
problemas de João Pinheiro 
e Brasilândia de Minas, na 
região Noroeste, foi apresen-
tada ontem à Cemig por pro-
dutores rurais e lideranças 
políticas, durante audiência 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. 

O produtor José Eduardo 
Mendonça salientou que as 
reivindicações de melhoria na 
energia da região vêm sen-
do feitas regularmente desde 
2001, mas que a população 
nunca foi ouvida. Hoje, de 
acordo com Mendonça, há 
apenas um carro de uma em-
preiteira da Cemig para dar 
assistência a todo o município, 
que tem quase 11 mil km2. 

Guilherme Braga, tam-
bém produtor rural, acres-
centou que os próprios mo-
radores precisam achar os 
defeitos. Ele citou alguns aci-
dentes, como um com uma 
cruzeta, que teria provocado 
um incêndio em uma fazenda.

A necessidade de gera-
dores nessas propriedades 
foi outro ponto destacado, 
sobretudo porque eles con-
somem o lucro dos pequenos 
produtores. A variação de 
tensão na rede também foi 
abordada pelo produtor Mar-
celo Braga, por colocar em 
risco os equipamentos.

“Eu sou produtor e sei 
bem o que é isso”, assinalou 
o deputado Antônio Carlos 

Arantes (PSDB), autor do re-
querimento para a audiência. 
O parlamentar afirma que 
tem visto várias ações posi-
tivas da Cemig, mas que há 
também muitos problemas. 
Empresas – Empresários 
também reclamaram que não 
é possível sequer instalar ar- 
-condicionado nos escritó-
rios. “Várias empresas dei-
xam de investir na região 
porque sabem a situação 
precária de energia. Há locais 
em que a água é puxada com 
bombas. Sem energia, falta 
água também”, pontuou Hi-
gor Mendonça, presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de João Pinheiro.

Outro empresário, Cláu-
dio Medeiros, denunciou que 
a empreiteira da Cemig que 
atuava na região, a Asolar 
Energy, causou um prejuízo 

estimado em R$ 8 milhões 
a fornecedores locais e que 
também não pagou os seus 
funcionários. Segundo ele, 
a Asolar foi interditada, mas 
seu proprietário criou uma 
nova empresa, a Solar, e con-
tinua prestando serviço ao 
poder público.
Plano de investimento – O 
assessor parlamentar da 
Cemig, Marcos Resende, afir-
mou que a Asolar teve seu 
contrato cancelado em maio 
e que os pagamentos da em-
presa também estão bloquea-
dos, a pedido da Justiça.

Resende apresentou o 
plano de investimento de 
R$ 1,4 bilhão da Cemig para 
atendimento a 50 mil unida-
des rurais. 

O engenheiro de comer-
cialização da companhia, Ha-
milton Ribeiro, acrescentou 

que um novo contrato já foi 
firmado com outra empreitei-
ra, com reforço nas equipes.
Compromisso – O deputa-
do Bosco (PTdoB) lembrou 
que João Pinheiro tem dis-
tritos a 100 km de distân-
cia da sede, que precisam 
de atenção. “O agronegó-
cio tem salvado Minas e o 
Brasil nessa crise. Não ter 
energia, a essa altura, é an-
dar na contramão da histó-
ria”, afirmou.

Já o deputado Arnaldo 
Silva (PR) criticou a postura 
da Cemig, que ele acredita 
não priorizar o desenvolvi-
mento social e econômico 
de Minas. Segundo o depu-
tado, há muitas demandas 
pendentes no Estado, entre 
as quais o aumento de carga 
em hospitais e soluções para 
problemas agrícolas. 

PL pode beneficiar policial aposentado 
A Comissão de Administração 
Pública aprovou ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 3.284/16, 
que permite ao policial ci-
vil aposentado participar de 
banca examinadora do De-
partamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG).

Segundo o autor da pro-
posição, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), os policiais civis apo-
sentados são mão de obra 
qualificada para atuação nas 
bancas examinadoras, em vir-
tude da experiência adquirida 
ao longo de 30 anos de carreira.

Ele acrescenta, em sua 

justificativa, que esses pro-
fissionais têm tempo dispo-
nível para compor as bancas 
examinadoras, já que não 
precisam se preocupar com o 
exercício das funções típicas 
dos servidores em atividade.

Na mesma linha, o re-
lator, deputado João Maga-

lhães (PMDB), destacou, em 
seu parecer, que permitir que 
os policiais civis aposentados 
possam participar de banca 
examinadora do Detran con-
figura situação de excepcional 
interesse público. Ele opinou 
pela aprovação da proposição 
em sua forma original.

Audiência abordou os prejuízos causados pela constante falta de energia na região Noroeste 

Willian Dias 
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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)

Mariana
O deputado João Magalhães 
(PMDB) falou sobre as difi-
culdades que o município 
de Mariana ainda sofre após 
um ano do rompimento da 
barragem de Fundão, da 
empresa Samarco, e sobre 
como esse cenário ilustra a 
falta de fiscalização sobre as 
mineradoras. Segundo ele, 
vários órgãos federais e es-

ORADORES

taduais acompanharam os 
desdobramentos do aciden-
te, mas nenhuma ação con-
creta ocorreu para que a Sa-
marco pudesse retomar suas 
atividades com segurança. 
“Temos que olhar as vidas 
que ficaram. São 2 ou 3 mil 
pessoas desempregadas”, 
afirmou, cobrando uma ati-
tude do governo. Em aparte, 
o deputado Rogério Correia 

(PT) defendeu a aprovação 
de três projetos de lei ela-
borados ou endossados pela 
Comissão Extraordinária das 
Barragens que contribuiriam 
para prevenir acidentes des-
se tipo. Também em aparte, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) chamou atenção para 
as mais de 500 barragens que 
permanecem sem fiscaliza-
ção, sob risco de rompimento.

Pimentel I
O deputado Dilzon Melo 
(PTB) afirmou que a Assem-
bleia deve autorizar o proces-
so judicial contra o governa-
dor Pimentel, argumentando 
que o Poder Legislativo deve 
dar uma chance para que ele 
se defenda e prove sua ino-
cência. “Não estamos con-
denando, estamos dando a 
oportunidade para ele provar 

seu caráter”, declarou. Dilzon 
Melo acrescentou que não 
acredita nas acusações feitas, 
mas ressalvou que a inocên-
cia deve ser provada. O parla-
mentar considera que não ca-
beria à Assembleia autorizar 
o processo contra o governa-
dor, já que os atos descritos 
na acusação são relativos à 
sua atuação como ministro e, 
portanto, podem ser investi-

gados pela Justiça. Ele tam-
bém fez um apelo à Mesa 
da Assembleia para que seja 
liberada a acusação na ínte-
gra, a fim de que os deputa-
dos tenham conhecimento 
sobre o que estão julgando. 
Em aparte, os deputados 
João Leite (PSDB) e Gustavo 
Valadares (PSDB) reforçaram 
que não tiveram acesso a tre-
chos da acusação.

Voluntariado
A deputada Rosângela Reis 
(Pros) falou sobre o Decreto 
47.074, sancionado no início 
do mês, que regulamenta lei 
derivada de um projeto de 
sua autoria, que institui a Po-
lítica Estadual de Fomento ao 
Voluntariado. O objetivo da 
lei, segundo ela, é capacitar 
entidades sociais e órgãos 
públicos para receber os vo-

luntários, criando um sistema 
de acompanhamento que 
identifique as demandas e 
oriente as iniciativas. “Espe-
ramos que o voluntariado 
cresça”, afirmou. Ela falou 
também sobre audiência pú-
blica realizada por órgãos do 
Executivo no Parque Estadual 
do Rio Doce, no município de 
Marliéria, sobre o impacto 
ambiental das obras de pavi-

mentação das rodovias LMG-
-760 e MG-320. A deputada 
defendeu a obra e comen-
tou o aniversário de um ano 
da tragédia de Mariana. Em 
aparte, Durval Ângelo (PT) 
informou que o advogado do 
governador Pimentel virá à 
Assembleia para defendê-lo 
no caso do pedido de autori-
zação legislativa para um pro-
cesso judicial.

Pimentel II
A reforma do ensino médio 
e a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que limita 
os investimentos federais por 
20 anos foram criticadas pe-
la deputada Marília Campos 
(PT). “Os educadores e estu-
dantes querem mudanças, 
mas não como estão sendo 
feitas, sem debate com a so-
ciedade”, afirmou. A parla-

mentar condenou a tentativa 
de se processar o governador 
Pimentel, dizendo que a As-
sembleia terá o discernimen-
to de permitir que ele termi-
ne seu mandato. “Isso nos 
impede de dar andamento a 
projetos e de dar nossa con-
tribuição para ajudar Minas”, 
criticou. Marília também falou 
sobre o processo de revisão 
do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), que 
está em andamento na ALMG. 
Em aparte, Paulo Guedes (PT) 
disse que a oposição não tem 
moral para pedir o afastamen-
to de Pimentel. Cristiano Sil-
veira (PT), também em aparte, 
falou que a Casa terá que ter 
maturidade para autorizar ou 
não o processo, sem lesar o 
direito do governador de ter-
minar seu mandato.
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8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo Edu-

cação e Cultura 
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o documentário Memórias rompidas: um ano depois da 
lama, sobre a tragédia de Mariana, produzido pela TV Assembleia. Re-
querimento: deputado Rogério Correia 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre oito 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 parecer so-
bre o PL 3.310/16 (1º turno), do deputado Gil Pereira, que cria o Fundo de 
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico de Minas Gerais (Fundese) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – apresentação de repre-

sentantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema) sobre os avanços conquistados pela nova legislação estadual 
nos processos de licenciamento. Requerimento: deputado Cássio Soares

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-
ceres sobre 13 proposições, entre as quais o PL 3.794/16 (1º turno), do 
procurador-geral de Justiça, que fixa percentual para a revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado

13h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – debater, com a presença 

de convidados, as violações de direitos em conflitos agrários no Estado e 
o acesso à energia elétrica nas comunidades rurais. Requerimento: de-
putado Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14h30

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

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

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – receber a manifesta-

ção do governador sobre ofício encaminhado pelo Superior Tribunal de 
Justiça com pedido de autorização para instauração de processo contra 
Fernando Pimentel

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – debater, com a presença de convidados, 
os 26 anos do SUS e as recentes medidas adotadas pelo ministro da Saúde 
em relação ao sistema. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 12 

proposições, entre as quais o PL 806/15, do deputado Fred Costa, que 
declara a Feira Hippie como patrimônio artístico e cultural do Estado   

16h30
• Solenidade de entrega do relatório institucional elaborado pelo Co-

mitê de Representação do fórum técnico Plano Estadual de Cultura 
(Salão Nobre)

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-
sições da comissão

19 horas
• Comissão de Participação Popular (Esmeraldas) – debater, com a presen-

ça de convidados, a PEC 55/16, que prevê um teto para os gastos públi-
cos federais. Requerimento: deputada Marília Campos

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Um ano da tragédia de Mariana
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 4h35 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 

Ricardo Fabrino 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – O sono das crianças 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
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 – O sono das crianças 
 20h Palestra – Controle parlamentar de finança pública, com 

Antônio Gameiro e Wladimir Dias
 21h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

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 paga-
mento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a hospitais 
filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes sem fins lucrati-
vos 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)

O prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei (PLs) 3.820/16 e 3.819/16, que contêm, respectivamente, o 
orçamento do Estado para 2017 e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para o exercício 
de 2017, foi prorrogado até o dia 28 de novembro.

As emendas devem ser cadastradas no Sistema de Orçamento (SOR) e no Sistema de Plano Plurianual (SPP).


