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Defesa alega que operação da Polícia  
Federal contra o governador é ilegal

Deputados pedem total acesso ao processo
e reiteraram que a ALMG deve 
apenas avaliar a conveniência 
política do processo no STJ.

Deputados divergiram 
também quanto à necessi-
dade de a ALMG autorizar a 
abertura do processo, embo-
ra a questão já tenha sido de-
cidida no STJ.

O segredo de Justiça, no 
entanto, foi o argumento usado 
pela base do governador para 
defender a decisão da Mesa 
da Assembleia de não divulgar 
todo o processo. Os parlamen-
tares reforçaram a tese de Eu-
genio Pacelli sobre os erros for-
mais no procedimento judicial 

acesso às provas, e elas não 
teriam sido remetidas ao Le-
gislativo se não fosse para dar 
conhecimento aos deputados. 
Muitos também criticaram 
o fato de Pacelli não abordar 
o mérito das denúncias e de 
não se dispor a responder dú-
vidas e questionamentos.

Deputados da oposição reivin-
dicaram, também por meio 
de requerimentos, acesso ao 
conteúdo total das denúncias 
enviadas pelo STJ à Assem-
bleia, incluindo os trechos que 
correm em segredo de Justiça.

Para eles, não há como 
avaliar bem a questão sem 

Raíla Melo

CCJ recebeu ontem manifestação do governador, por meio de seu advogado, Eugênio Pacelli 

e apreensão no apartamento 
de Fernando Pimentel. 
Delação – O advogado ain-
da criticou o que chamou de 
“difamação premiada”, refe-
rindo-se à delação feita por 
Benedito Oliveira, o Bené, 
apontado como operador de 
suposto esquema de corrup-
ção envolvendo o governador.

Pacelli relatou que, en-
quanto a legislação prevê a 
redução de até dois terços 
da pena, Bené sequer teve 
processo instruído. Porém, 
sua pena foi “definida” em 14 
anos e, a partir da delação, 
passou para apenas um ano, 
em prisão domiciliar.

portar dinheiro em espécie.
O argumento, de acordo 

com Pacelli, era de que o di-
nheiro poderia estar ligado ao 
tráfico de drogas, mas as per-
guntas feitas aos passageiros da 
aeronave, conforme informou 
o advogado, foram todas de 
cunho político e ligadas à cam-
panha de Fernando Pimentel. 

Pacelli também afirmou 
que, a partir da posse de Pi-
mentel como governador, os 
autos teriam que ser remeti-
dos ao STJ, mas continuaram 
na primeira instância por seis 
meses e, nesse período, hou-
ve até mesmo o cumprimen-
to de um mandado de busca 

haja autorização para abertu-
ra do processo no STJ.

Para Pacelli, a Operação 
Acrônimo, que reúne acusa-
ções contra Fernando Pimen-
tel, é ilegal desde o início. Ele 
alega que a Polícia Federal afir-
mou possuir informações do 
Ministério Público (MP) e da 
Polícia de Minas quando abor-
dou uma aeronave, dando iní-
cio à operação. Na verdade, a 
abordagem teria sido ba seada 
em denúncia anônima. 

A partir daí, segundo ele, 
vieram apreensões e condu-
ções coercitivas, sem ordem ju-
dicial ou flagrante, em função 
de um dos passageiros trans-

Sem se ater ao conteúdo da 
ação penal que tramita no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) contra o governador, 
o advogado Eugenio Pacelli 
apresentou ontem à Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) a manifestação de Fer-
nando Pimentel sobre o Ofí-
cio 1/16, no qual é solicitada 
autorização para que o chefe 
do Executivo seja processado. 
Pacelli defendeu a nuli dade 
da investigação por erros for-
mais, entre os quais a obten-
ção ilegal de provas. A CCJ se 
reúne novamente hoje, às 15 
horas, para votar o parecer 
sobre o pedido do STJ.

Quanto ao papel da  ALMG, 
o advogado afirmou que ca-
berá à Casa não a análise das 
provas, mas da viabilidade da 
ação penal (se é lastreada ou 
se é fruto de abusos), além de 
exercer a autonomia conferida 
pelos órgãos superiores para 
avaliar, politicamente, se há 
risco para a governabilidade. 

O advogado ressalvou 
que a não autorização por 
parte da ALMG não implica 
impunidade, mas apenas a 
suspensão da ação até o fi-
nal do mandato de Pimen-
tel. Também não ocorrerá, 
segundo ele, o afastamento 
imediato do governador caso 
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Governo espera manter programas e 
ações para a educação previstos no PPAG 

Fundo para a cultura deve ser fortalecido
ram para discutir propostas 
para o aprimoramento do 
PPAG. Foi sugerida, por exem-
plo, a destinação de mais re-
cursos para o custeio de bolsas 
de estudo para alunos das es-
colas famílias agrícolas e a rea-
lização de um diagnóstico de 
evasão escolar, para detectar 
a desistência de alunos LGBT. 

Na área da cultura, o foco 
foi a renovação de antigas ini-
ciativas de sucesso no Estado, 
como o Encontro Mineiro de 
Cultura Popular e o Festivale, 
que celebram a diversidade 
cultural dos Vales do Mucuri 
e do Jequitinhonha.

Sobre outras metas para 
2017, o representante da secre-
taria ressaltou a perspectiva de 
realização de 400 projetos cul-
turais e de publicação de editais 
para programas do setor.

A presidente da Comissão 
de Participação Popular, depu-
tada Marília Campos (PT), sau-
dou os participantes dos dois 
grupos, destacando a impor-
tância do planejamento se-
torial para os próximos anos, 
principalmente pelo fato de 
o Estado estar diante de uma 
crise econômica e fiscal.
Propostas – Na parte da tarde, 
grupos de trabalho se reuni-

menor (cerca de R$ 8 mi-
lhões), o que provoca a ne-
cessidade de mudanças qua-
litativas. Por isso, o Executivo 
pretende fazer com que os 
recursos cheguem também 
a grupos culturais localizados 
em cidades menores. 

Faiblat também apre-
sentou as entregas previstas 
para 2016, com destaque 
para a realização de oficinas 
de capacitação para a análise 
da lei do Fundo Estadual de 
Cultura e as vistorias de bens 
culturais pelo Instituto Esta-
dual do Patrimônio Histórico 
e Artístico (Iepha).

Sobre os resultados de 2016 
e as metas para o próximo 
ano na área cultural, o as-
sessor de Planejamento da 
Secretaria de Estado de Cul-
tura, Lucas Faiblat, destacou 
que o objetivo da pasta é 
evitar a redução de ações e 
programas, sem perder de 
vista o cenário de crise eco-
nômica do Estado. Uma das 
principais metas para 2017 é 
fortalecer o Fundo Estadual 
de Cultura, que, neste ano, 
teve uma dotação recorde de   
R$ 11,5 milhões.

Para o ano que vem, o 
montante de recursos será 

Guilherme Bergamini

Participantes também tiveram a oportunidade de conhecer as metas para a educação em 2017 

ocupantes em relação à exe-
cução de ações nas regiões 
Norte e Nordeste de Minas. 
Segundo ela, houve restrição 
orçamentária e, por isso, não 
foi possível executar todas as 
ações previstas para 2016.

Os adultos e os 60.819 
jovens com mais de 15 anos, 
que são alvo do programa, 
não foram atendidos. Foi fei-
to apenas um cadastramen-
to desse público, mas esse 
número só chegou a 25.032 
pessoas. 

meta, principalmente porque 
as escolas já estão prepara-
das e recebendo alunos em 
tempo integral. Quanto à ali-
mentação escolar, ele garan-
tiu que todos os alunos ma-
triculados foram atendidos. 
Já em relação ao transporte 
escolar, foram contemplados 
227.770 estudantes residen-
tes na zona rural.
Cortes – A gestora estadual 
do programa Brasil Alfabeti-
zado, Mariana Cristina San-
tos, trouxe informações pre-

Em Minas, dos mais de 
2 milhões de alunos das es-
colas estaduais, apenas 145 
mil estudam em tempo inte-
gral, todos no ensino funda-
mental. O objetivo é que esse 
número chegue a um total de 
280 mil alunos: 200 mil no 
ensino fundamental e 80 mil 
no ensino médio em 2017.
Impacto da crise – Rogério 
Massensini também pon-
derou que a crise financeira 
pela qual passa o Estado não 
trará grande impacto nessa 

Reordenar e realocar as ações 
na área de educação para sua 
melhor integração, propor-
cionando mais eficiência aos 
programas da Secretaria de 
Estado de Educação, mesmo 
em um quadro de dificuldade 
financeira. Esse é o objetivo 
da revisão do Plano Pluria-
nual de Ação Governamen-
tal (PPAG) 2016-2019 para o 
exercício de 2017, segundo o 
assessor de Planejamento da 
pasta, Rogério Luís Massen-
sini. Ele participou ontem do 
terceiro dia de debates na As-
sembleia sobre os programas 
e metas do Estado em diver-
sas áreas.

Segundo o gestor, as me-
tas pactuadas no setor estão 
relacionadas ao melhor aten-
dimento dos estudantes, co-
mo as ações do programa Es-
cola Sustentável, com foco na 
alimentação e no transporte 
escolar, e medidas para a am-
pliação do número de alunos 
em escola de tempo integral. 
Ainda de acordo com o técni-
co da Secretaria de Educação, 
atualmente, 50% das 3.655 
escolas estaduais estão pre-
paradas para o atendimento 
integral, mas não foi alcan-
çada a meta proposta para 
2016 de 25% do total de es-
tudantes atendidos.
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População atingida pela tragédia 
de Mariana ainda aguarda reparações

Movimento social cobra votação de projetos

Movimentos sociais foram recebidos pelo presidente da ALMG

Daniel Protzner

res (CUT-MG) e do Movi mento 
dos Sem Terra (MST).

além de representantes da 
Central Única dos Trabalhado-

3.677/16 e 3.676/16, de auto-
ria da Comissão Extraordiná-
ria das Barragens, alteram os 
processos de licencia mento 
desses empreendimentos e 
garantem mais recursos pa-
ra os órgãos de fiscalização 
ambiental. Já o PL 3.312/16, 
do governador, pretende ins-
tituir a Política Estadual dos 
Atingidos por Barragens. 

O deputado Cássio Soares 
(PSD), presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, assumiu o 
compromisso de, em uma se-
mana, colocar os projetos em 
pauta na comissão. Também 
participaram do encontro os 
deputados Ulysses Gomes e 
Durval Ângelo, ambos do PT, 

Na tarde de ontem, o Movi-
mento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB) entregou uma 
moção ao presidente da As-
sembleia, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), pedindo a 
aprovação, ainda este ano, dos 
três projetos de lei (PLs) rela-
cionados à atividade minerária 
que tramitam na Casa.

O parlamentar informou 
que, na semana que vem, o 
Colégio de Líderes deve se 
reunir para discutir uma pauta 
mínima de projetos para vota-
ção neste fim de ano e defen-
deu entendimentos para que 
ela inclua os projetos mencio-
nados pelo movimento. 

Os Projetos de Lei (PLs) 

Ricardo Barbosa

Comissão exibiu documentário sobre desastre ocorrido em Mariana  

guem morando de aluguel, 
que as casas de Barra Lon-
ga ainda não foram recons-
truídas, que os pescadores 
 continuam sem poder pes-
car e que a água do Rio Doce 
também não está limpa.

Correia exaltou o traba-
lho da Comissão Extraordi-
nária das Barragens, for mada 
logo após a tragédia, que 
produziu um extenso relató-
rio sobre o acontecimento e 
apresentou dois projetos de 
lei para evitar problemas fu-
turos no setor.
Exceção – Já o deputado Car-
los Pimenta (PDT) disse que 
é preciso melhorar a fiscali-
zação, lembrando que, das 
750 barragens de rejeitos em 
Minas, apenas 250 são fisca-
lizadas. O parlamentar res-
salvou, porém, a importância 
dessas estruturas.

“Temos algumas barra-
gens que já foram iniciadas 
e que precisam ser termina-
das para levar conforto à po-
pulação”, afirmou, citando a 
barragem de Jequitaí, cujas 
obras estão paralisadas próxi-
mo de Montes Claros. “Ela é 
necessária para matar a sede 
de pessoas que não têm nem 
água para beber”, afirmou.

membro do Movimento dos 
Atingidos por Barragens, em 
referência ao domínio da Sa-
marco sobre as negociações 
de reparação de danos.
Responsabilização – Beatriz 
Cerqueira lembrou que, nas 
primeiras manifestações da 
mineradora diante do rom-
pimento da barragem, seus 
representantes disseram que 
havia acontecido um abalo 
sísmico e que, depois dis-
so, as barragens haviam se 
rompido. “Eles não tinham 
nenhum controle sobre as es-
truturas”, avaliou. 

Ela foi mais uma a criti-
car o controle da mineradora 
sobre todos os processos de 
reparação. “A Samarco matou 
até a esperança das pessoas”, 
disse Terezinha Souza, inte-
grante do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra.
Pendências – “Os problemas 
só se acumularam no último 
ano”, avaliou o deputado Ro-
gério Correia. O parlamentar 
citou várias questões que 
indicam que nada foi resol-
vido, de fato, desde a devas-
tação provocada pela lama 
de rejeitos de minério. Ele 
ressaltou que os morado-
res de Bento Rodrigues se-

gem de Fundão, da Samar-
co, que devastou a região de 
Mariana há um ano, tem sido 
tratado por investigadores da 
Polícia Civil, membros do Mi-
nistério Público e deputados 
como um crime cometido 
 pela empresa.

Muitos representantes de 
movimentos sociais estiveram 
presentes para assistir ao do-
cumentário e expressar suas 
angústias com os desdobra-
mentos da tragédia ao longo 
de um ano. “Uma das coisas 
que mais nos incomoda é que 
cabe ao criminoso cuidar das 
vítimas”, disse Joceli Andrioli, 

“Aos nossos mortos, nem um 
minuto de silêncio, mas toda 
uma vida de luta”. Assim a 
presidente da Central Única 
dos Trabalhadores de Minas 
Gerais (CUT-MG), Beatriz Cer-
queira, homenageou ontem 
as pessoas que faleceram 
na tragédia de Mariana, du-
rante reunião da Comissão 
de Direitos Humanos, solici-
tada pelo deputado Rogério 
Correia (PT), para que fosse 
debatido o documentário Me-
mórias rompidas: um ano de-
pois da lama, produzido pela 
TV  Assembleia.

O rompimento da barra-
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Nova lei ambiental reduz o acúmulo 
de pedidos de licenciamento no Estado

Pollyanna Maliniak

A lei que reestruturou o Sisema foi tema de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente

Norma beneficiou órgãos do Sisema

procedimentos em vigor na 
análise de um licenciamento 
sejam publicados no site da 
Semad. Germano ressaltou, 
ainda, como avanço da nova 
legislação, a formação das câ-
maras técnicas do Conselho 
Estadual de Política Ambien-
tal (Copam), centralizando 
decisões sobre o licencia-
mento, bem como a forma-
ção de uma superintendência 
de projetos prioritários e o 
fortalecimento de entidades 
de apoio à Semad.

rizados pela gestão anterior, 
pois eram desvinculados do 
processo de licenciamento 
ambiental”, explicou. De acor-
do com Germano, o fato de o 
Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam) ter perdido, 
nos últimos anos, essa prerro-
gativa foi prejudicial. “Com a 
regulamentação da nova lei, o 
instituto vai retomar esse pro-
cesso de outorgas”, pontuou.

Outro destaque da nor-
ma apontado por ele é a pre-
visão de que a avaliação dos 

cessos de licenciamento am-
biental. “A maior parte deles 
(68%) são de impacto menor, 
tratados na própria Semad, 
que tem conseguido con-
cluir mais processos e pautar 
aqueles que cabem ao Conse-
lho Estadual de Política Am-
biental (Copam)”, frisou.
Outorgas – Para o secretário 
adjunto, o grande desafio são 
os processos de outorga do 
direito ao uso de água. “Há 
um passivo de 22,5 mil pro-
cessos que não foram prio-

Os avanços conquistados nos 
processos de licenciamento 
ambiental em decorrência da 
Lei 21.972, de 2016, foram 
debatidos ontem, em audiên-
cia da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável. O principal 
deles, segundo o secretário 
adjunto de Estado de Meio 
Ambiente, Germano Vieira, 
é a possibilidade de reduzir 
o acúmulo de processos de 
licenciamento.

Sancionada em janeiro 
deste ano, a lei reestrutura 
o Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Sisema) e trata de proce-
dimentos relativos ao licen-
ciamento ambiental. Desde 
que a norma entrou em vigor, 
em fevereiro deste ano, os 
processos mais simples, de 
pequeno e médio impacto 
poluidor, estão sendo avalia-
dos pela própria Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
(Semad).

De acordo com  Germano 
Vieira, com a nova lei, a ten-
dência é que o passivo de li-
cenciamentos seja cada vez 
menor. “Estamos quase equi-
librando o número de pedi-
dos e soluções. Dessa forma, 
a tendência é eliminar o pas-
sivo de vez”, salientou.

De junho a setembro, 
foram formalizados 154 pro-

Attiê (PTB), o Estado não tem 
dinheiro para bancar toda 
a reestruturação apontada 
pelos representantes do go-
verno. A deputada Marília 
Campos (PT), por sua vez, 
destacou que houve evolu-
ção, mas chamou atenção pa-
ra a necessidade de ações de 
fiscalização preventiva mais 
intensas.

Por fim, o deputado Iná-
cio Franco (PV) afirmou que 
a fiscalização deve atuar para 
orientar os infratores antes 
de puni-los.

apesar das dificuldades orça-
mentárias, estruturais e de 
pessoal do Estado.

Já o deputado Dilzon Me-
lo (PTB) renovou seu voto de 
confiança na secretaria, mas 
ponderou que, apesar da re-
estruturação organizacional, 
os resultados que a socie-
dade espera ainda não são 
verificados. Segundo o parla-
mentar, ainda há um passivo 
considerável de processos de 
licenciamento ambiental que 
deve ser solucionado. 

Para o deputado Felipe 

uso de água para o órgão”, 
salientou.

O secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Jairo 
José Isaac, ratificou que, des-
de a aprovação da nova lei, 
houve uma série de melho-
ras. “Nossas avaliações estão 
mais ágeis e temos agora uni-
formização de procedimen-
tos”, destacou. 
Avanços – O deputado Cássio 
Soares (PSD), que requereu 
a audiência, reconheceu os 
“grandes avanços” da Semad, 

De acordo com o diretor-geral 
do Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), João Paulo Sar-
mento, a nova legislação am-
biental promoveu a retomada 
de competências que haviam 
sido repassadas à Semad em 
2011. “Essa foi a grande evo-
lução da norma”, apontou. 

A diretora-geral do Igam, 
Maria de Fátima Coelho, 
também elogiou o retorno de 
atribuições. “Houve fortaleci-
mento institucional do órgão, 
com a volta da competência 
para outorgar o direito do 
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Audiência sobre o SUS vira manifesto 
contra PEC que limita gastos públicos

Pollyanna Maliniak

Os efeitos da PEC 55 foram discutidos em audiência pública da Comissão de Saúde

Participantes sugerem mobilização pela saúde

De acordo com o vice-
-presidente do Conselho Esta-
dual de Saúde, Ederson Silva, 
caso a PEC seja aprovada, o 
SUS deve deixar de receber 
R$ 400 bilhões nas duas próxi-
mas décadas. “Vão deixar de 
construir hospitais, contratar 
profissionais e garantir servi-
ços hoje disponíveis para todo 
cidadão”, advertiu. “É hora 
de juntarmos forças para de-
fendermos o Sistema Único 
de Saúde, que nunca esteve 
tão ameaçado”, sugeriu Maria 
Turci, subsecretária de Política 
e Ações de Saúde da Secreta-
ria de Estado de Saúde.
Planos de saúde – Ambos 
alertaram para a possível ten-
tativa do governo federal de 
beneficiar o mercado de pla-
nos de saúde. Nesse sentido, 
lembraram que o ministro Ri-
cardo Barros já sinalizou que 
pode ser criado um plano de 
saúde popular para substituir 
o serviço gratuito e público 
hoje ofertado. 

Maria Turci informou que, 
em 2014, 111 planos de saúde 
de 47 operadoras foram des-
credenciados porque não con-
seguiam prestar os serviços 
contratados. “Aí, como solu-
ção, aparecem planos flexibi-
lizados, que prestam serviços 
ainda inferiores aos que a po-
pulação precisa? Discutir flexi-
bilização é incabível”, alertou.

Segundo ele, muitas pes-
soas desconhecem a grande 
contribuição do sistema para 
a sociedade, como o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), a produ-
ção de vacinas e os serviços 
de vigilância sanitária, que 
fiscalizam e garantem a qua-
lidade de produtos, e de alta 
complexidade, que realizam 
procedimentos como trans-
plantes e tratamentos contra 
o câncer.

e sugeriu a mobilização da so-
ciedade contra a sua aprova-
ção pelo Senado, onde está 
tramitando.

“Os recursos para a saú-
de devem ser preservados, 
custe o que custar”, defen-
deu o deputado Carlos Pi-
menta (PDT). “Todos nós, de 
qualquer classe econômica, 
precisamos do SUS”, explicou 
o autor do requerimento pa-
ra a reunião, deputado Dou-
tor Jean Freire (PT). 

Em vez de aplausos, um la-
mento uníssono contra a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 55/16, que propõe 
um limite para os gastos pú-
blicos pelos próximos 20 anos. 
Esse foi o posicionamento dos 
participantes de audiência 
pública realizada ontem pela 
Comissão de Saúde, para co-
memorar os 26 anos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O 
público presente classificou a 
PEC como um risco para o  País 

da proposta pelo Senado. 
Reconhecimento – Também 
foi unânime entre os parti-
cipantes da audiência pú-
blica o reconhecimento da 
importância do SUS para o 
Brasil e o mundo. “É a única 
porta de acesso das pessoas 
mais pobres à saúde pública”, 
definiu o deputado Carlos 
Pimenta. “É evidente que o 
sistema tem falhas, mas, com 
26 anos, ainda é novo. Não 
dá pra dizer que não houve 
avanços”, acrescentou o de-
putado Doutor Jean Freire.

mento do SUS. Ele sugeriu 
coletas de assinaturas para 
pressionar o Congresso, reu-
niões em comunidades para 
esclarecer as pessoas sobre 
os riscos que a PEC represen-
ta, além de mobilizações nas 
ruas do País. 

Janaína Santos, direto-
ra do Conselho Regional de 
Serviço Social, também con-
vocou os participantes da 
reunião para um ato nacional 
de repúdio à PEC, marcado 
para 30 de novembro, um dia 
após a votação em 1º turno 

de Saúde de Belo Horizonte, 
propôs que os deputados e os 
cidadãos pressionem os sena-
dores a votarem pela rejeição 
da PEC 55 e, consequente-
mente, seu arquivamento. “O 
SUS é um patrimônio do povo 
brasileiro”, ressaltou.
Ações – O diretor da Federa-
ção das Associações de Mo-
radores do Estado de Minas 
Gerais (Famemg), Julio César 
Souza, defendeu ações di-
versas para impedir o conge-
lamento dos investimentos 
em saúde e o desmantela-

Todos os participantes da au-
diência sugeriram que a socie-
dade brasileira vá às ruas ou se 
mobilize de outras maneiras 
para lutar contra a aprovação 
da PEC e pela defesa do SUS. 

O diretor do Sindicato 
Único dos Trabalhadores da 
Saúde de Minas Gerais, Re-
nato Barros, conclamou os 
presentes a participar de um 
movimento de paralisação 
geral, previsto para a próxima 
sexta-feira (11).

Ana Maria Oliveira, secre-
tária do Conselho Municipal 
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Autoridades criticam ação da Polícia 
Civil de São Paulo contra o MST

Sarah Torres

Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos

Representante do Fórum 
Nacional pela Democratiza-
ção da Comunicação, a jor-
nalista Lidyane Ponciano afir-
mou que matéria divulgada 
pela Rede Globo sobre o caso 
não ouviu representantes do 
MST, apenas a polícia. 
Tentativa de homicídio – Ao 
final da reunião, o deputado 
Cristiano Silveira afirmou que 
a Assembleia cobrará da Polí-
cia Civil mineira a apuração da 
tentativa de homicídio sofrida 
por Antônio Flores, na última 
sexta (4), na Fazenda São Se-
verino, no município de Guar-
da-Mor. Antônio participou 
da reunião e alegou que seu 
agressor confessou que teria 
recebido R$ 5 mil de um fa-
zendeiro para matá-lo.

os movimentos estudantis e 
os sindicatos”, afirmou.

Os deputados André 
Quintão (PT), Geraldo Pimen-
ta (PCdoB), Cristiano Silveira 
(PT) e Doutor Jean Freire (PT) 
e a deputada Marília Cam-
pos (PT) também prestaram 
solidariedade ao MST. “Mais 
do que nunca, vamos preci-
sar de muita coragem. É um 
momento grave e vai piorar”, 
salientou Cristiano Silveira.

O dirigente estadual do 
MST Ênio Bohnenberger tam-
bém repeliu as acusações de 
que o movimento estaria or-
ganizando uma milícia arma-
da no Paraná, na região da 
Fazenda Araupel, nos muni-
cípios de Quedas do Iguaçu e 
Rio Bonito do Iguaçu. 

de Direitos Humanos, Parti-
cipação Popular e Cidadania, 
Nilmário Miranda, que repre-
sentou o governo, afirmou 
que a invasão na Escola Flo-
restan Fernandes foi arbitrá-
ria e por motivos obscuros. 

Ao comentar o que ocor-
reu em São Paulo, o promotor 
Afonso Henrique Teixeira, coor-
denador do Centro de Apoio 
Operacional da Promotoria de 
Justiça de Conflitos Agrários, 
disse que o órgão não aceitará 
nada parecido em Minas.
Abuso – Autor do requeri-
mento para realização da 
reunião, o deputado Rogério 
Correia (PT) convocou os mo-
vimentos sociais a se unirem 
contra o abuso de autoridade. 
“Hoje é o MST, amanhã serão 

Representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo, do Mi-
nistério Público, da Defenso-
ria Pública e de instituições da 
sociedade civil se uniram on-
tem, na Assembleia, em um 
ato contra a tentativa de cri-
minalização dos movimentos 
sociais e de desagravo ao Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), em 
decorrência da ação da Polícia 
Civil de São Paulo na Escola 
Nacional Florestan Fernan-
des, na última sexta-feira (4), 
considerada ilegal e abusiva. 
A escola é vinculada ao MST.

“Isso que aconteceu em 
São Paulo é o início de um pla-
nejamento para algo muito 
pior”, advertiu o presidente 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB-MG, Willian 
Santos, referindo-se à ameaça 
de criminalização dos referi-
dos movimentos.

Gladys Cristina de Oli-
veira, militante do MST que 
estava na Escola Florestan 
Fernandes no momento da 
ação policial, relatou que os 
policiais invadiram a esco-
la apresentando apenas um 
mandado judicial por meio 
do aplicativo WhatsApp, sem 
qualquer assinatura. Mesmo 
advertidos de que esse do-
cumento não era válido, os 
policiais entraram na escola 
armados, dispararam tiros 
no chão, espancaram e pren-
deram o professor Ronaldo 
Valença, de 64 anos. Outras 
pessoas também foram deti-
das, inclusive Gladys.

O secretário de Estado 

Sinal da TV Assembleia pauta reunião
nascentes dos Rios Juramento 
e Saracura. O parlamentar quer 
que sejam avaliados a degrada-
ção ambiental nesses locais e o 
possível descumprimento das 
leis ambientais por refloresta-
doras, conforme denúncias de 
organizações ligadas ao meio 
ambiente. 

atualização e especialização 
para os jornalistas que atuam 
na Zona da Mata.
Visitas – Na Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionaliza-
ção foi aprovado requerimento 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT) para a realização de visi-
tas às barragens da Copasa e às 

O parlamentar também 
solicitou que seja encaminha-
do ofício à presidência da Ca-
sa, reivindicando a ampliação 
do raio de ação do canal na-
quela região e a promoção de 
cursos, por meio da Escola do 
Legislativo e da Diretoria de 
Comunicação da ALMG, de 

A ampliação do sinal da TV 
Assembleia para a região da 
Zona da Mata será debatida 
em audiência pública da Co-
missão de Cultura. Requeri-
mento nesse sentido, do de-
putado Isauro Calais  (PMDB), 
foi aprovado ontem pela 
 comissão.
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Plenário já pode analisar projeto sobre 
transferência de imóveis da Codemig

PL pretende fomentar energia solar

O relator recomendou a aprovação da matéria em sua forma original

Comissão aprovou pareceres favoráveis a outras três proposições

Ricardo Barbosa 

Clarissa Barçante

e materiais utilizados em sis-
temas desse tipo de energia 
em Minas Gerais. 

“Entendemos que o efei-
to desejado é positivo para o 
Estado em termos de criação 
de novos empregos, aumento 
de arrecadação de impostos 
e investimentos em energia 
limpa local, em detrimento 
de empreendimentos polui-
dores”, pontuou o Bosco, em 
seu parecer. 

Antes de seguir para Ple-
nário, a proposição ainda de-
ve passar pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico 
e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

(PTdoB), que opinou pela sua 
aprovação na forma original. 

A proposição permite que 
o Fundo de Fomento e Desen-
volvimento Socioeconômico 
de Minas Gerais  (Fundese) 
financie a implantação de 
sistemas de microgeração e 
minigeração distribuída de 
energia solar fotovoltaica em 
cooperativas e empresas de 
pequeno porte. 

De acordo com o deputa-
do Gil Pereira, o objetivo da 
iniciativa é estimular a expan-
são de pequenas unidades 
geradoras de energia solar e 
incentivar a implantação de 
indústrias de equipamentos 

turno favorável da Comissão de 
Minas e Energia. A matéria foi 
relatada pelo deputado Bosco 

O Projeto de Lei (PL) 3.310/16, 
do deputado Gil Pereira (PP), 
recebeu ontem parecer de 1º 

Cadastramento – Outras três 
proposições receberam pare-
ceres de 1º turno favoráveis 
da FFO. O PL 1.059/15, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), prevê a criação de um 
cadastro de fornecedores im-
pedidos de licitar e contratar 
com a administração pública; 
e o PL 3.286/16, do deputado 
Fábio Avelar Oliveira (PTdoB), 
institui o Polo de Calçados de 
Nova Serrana. 

Já o PL 2.966/15, do de-
putado Thiago Cota (PMDB), 
garante às mães o direito de 
amamentar seus filhos em 
ambientes públicos.

dados cadastrais dos imóveis 
e os registros apensados ao 
processo, insere um memo-
rial descritivo e faz outras 
adequações necessárias à 
técnica legislativa.
Emenda – A emenda suprime 
a expressão “em operação fi-
nanceira que os envolva” do 
substitutivo, em artigo que 
assegura o direito de recom-
pra dos imóveis por parte do 
Estado. O relator justifica que 
o direito de o Executivo rea-
ver os imóveis mediante aba-
timento de capital independe 
de os prédios fazerem parte 
de operação financeira.

timento de capital investido 
nas ações do Estado junto à 
Codemig.
Alienação de imóveis – Na 
mesma reunião, foi aprovado 
parecer de 1º turno favorá-
vel ao PL 3.502/16, também 
do governador, que autoriza 
o Estado a alienar à Codemig 
cinco imóveis: um terreno no 
bairro Olhos D’Água, dois lo-
tes na Avenida Assis Chateau-
briand e dois terrenos no bair-
ro Bonsucesso (todos esses na 
Capital); bem como uma área 
a ser desmembrada da assim 
denominada “Fazenda do Es-
tado”, em Lagoa Santa.

Segundo o Executivo, o 
patrimônio cedido à Code-
mig permitirá o aumento das 
garantias da empresa para a 
realização de operações fi-
nanceiras, o que contribuirá 
para o fomento da economia 
mineira. 

Também relator da ma-
téria, o deputado Vanderlei 
Miranda opinou pela aprova-
ção do projeto na forma do 
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), com a emenda nº 1, 
que apresentou.

O substitutivo da CCJ 
corrige divergências entre os 

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária (FFO) aprovou ontem 
parecer de 1º turno favo-
rável ao Projeto de Lei (PL) 
3.482/16, do governador. A 
proposta autoriza o Execu-
tivo a receber os prédios da 
Cidade Administrativa, cons-
truídos pela Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig).

O parecer do relator, de-
putado Vanderlei Miranda 
(PMDB), foi pela aprovação 
do projeto sem modificações. 
A proposta pode agora seguir 
para votação no Plenário.

A pedido do governador, 
a proposição passou a trami-
tar em regime de urgência. 
Com isso, os prazos previstos 
para análise da matéria fo-
ram reduzidos à metade.

O valor dos prédios a 
que se refere o projeto, que 
incluem o Palácio Tiradentes, 
o Auditório Juscelino Kubits-
chek, os Edifícios Minas e Ge-
rais, o Centro de Convivência, 
a Estação de Água Gelada e o 
Prédio de Serviços Alterosa, 
foi de mais de R$ 1,1 bilhão. 

A transferência ao Execu-
tivo será efetivada por meio 
de compensação, pelo aba-
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ORADORES

Mercado Central
O deputado Noraldino Júnior 
(PSC) fez um balanço do traba-
lho da Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais, cria-
da em 2015. “Tivemos grandes 
avanços: em políticas públicas 
de proteção aos animais, no 
combate a irregularidades 
e em projetos aprovados na 
área que são referência em 
nível nacional, constatou. Ele 

comemorou a proibição da 
venda de animais no Mercado 
Central de Belo Horizonte. De 
acordo com Noraldino, foram 
anos de luta até a justiça proi-
bir essa prática no local. “Con-
seguimos, com apoio do Minis-
tério Público e da Justiça, por 
um fim naquele triste cenário, 
o que é um marco na história 
da proteção aos animais,” cele-
brou. O parlamentar ressaltou 

que, além das péssimas con-
dições em que os bichos eram 
mantidos, o comércio deles 
provocava riscos à saúde dos 
frequentadores do mercado. 
O deputado também lembrou 
que essa prática é incompatí-
vel com a legislação ambiental. 
Ele informou, ainda, que a Jus-
tiça determinou uma multa de 
R$ 10 mil por dia caso esse tipo 
venda continue.

BR-040
A duplicação da BR-040 foi 
o assunto abordado pelo 
deputado Glaycon Franco 
(PV). O parlamentar criticou 
a concessionaria Via 040 por 
fazer poucas benfeitorias na 
estrada. “As melhorias, até 
o momento, não têm aten-
dido à população”, afirmou. 
Ele também ressaltou a im-
portância da BR-040 para o 

escoamento da produção dos 
Vales do Paraopeba e do Ipi-
ranga. Segundo o deputado, 
é difícil conhecer uma famí-
lia da região que não tenha 
perdido alguém na rodovia, 
“a que mais mata no Estado”, 
especialmente no trecho que 
liga Belo Horizonte a Conse-
lheiro Lafaiete. Glaycon in-
formou, ainda, que entrou 
com duas representações no 

Ministério Público, uma pa-
ra suspender a cobrança de 
pedágio na rodovia até que 
a empresa faça melhorias 
mais significativas e outra 
para que a Via 040 não feche 
as estradas vicinais contíguas 
à estrada. Por fim, ele res-
saltou que, apesar de pagar 
pedágios caros, a população 
não tem a contrapartida ade-
quada da concessionária.

Amamentação
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) destacou a 
aprovação ontem, na Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentaria, de pare-
ceres favoráveis a dois pro-
jetos de lei (PLs): o 2.966/15, 
do deputado Thiago Cota 
(PMDB), e o 1.059/15, de 
autoria do deputado Gilber-
to Abramo (PRB). O primeiro 

garante o direito das mães 
de amamentar seus filhos 
em lugares públicos. “Quero 
crer que, com essa medida, 
joguemos por terra o pre-
conceito e a ideia maliciosa 
de que a amamentação em 
público é agressão ou falta 
de pudor”, afirmou. O outro 
projeto a que ele se referiu, 
o PL 1.059/15, institui o ca-
dastro de fornecedores im-

pedidos de licitar e contratar 
com a administração pública 
estadual. Segundo Vander-
lei Miranda, a proposta dará 
mais transparência na rela-
ção entre as empresas e os 
órgãos públicos. Encerrando 
seu pronunciamento, o de-
putado classificou a proibi-
ção da venda de animais no 
Mercado Central como um 
grande avanço.

Eixos temáticos do evento são apresentados
FÓRUM DA JUVENTUDE

O evento deve ser realizado no primeiro semestre de 2017

Guilherme Bergamini 

missão organizadora para sis-
tematizar os eixos temáticos, 
ou seja, agrupá-los conforme 
suas afinidades, filtrar repeti-
ções e identificar lacunas, a 
fim de operacionalizar as dis-
cussões durante o fórum. 

juvenil; à igualdade e à diver-
sidade; e à cultura e à liber-
dade de expressão.
Subcomissão temática – Na 
reunião de ontem também 
foi formado um grupo de tra-
balho com membros da co-

do subsecretário da Juventu-
de, Miguel Ângelo, e do depu-
tado Ulysses Gomes (PT).

Nilmário ressaltou o ca-
ráter participativo e plural do 
fórum. Ele também lembrou 
que o projeto de lei com o 
plano estadual, que está em 
fase de finalização, traz as 
ações propostas nas Confe-
rências Municipais e Regio-
nais da Juventude, já realiza-
das pelo Executivo.

Uma vez que os eixos 
temáticos do fórum também 
foram pautados pela minu-
ta do projeto, as demandas 
apresentadas nas conferên-
cias serão incorporadas aos 
debates do evento. Serão dis-
cutidos temas como o direito 
à cidadania e à representação 

A Assembleia promoveu on-
tem a segunda reunião pre-
paratória para o fórum técni-
co sobre as juventudes, que 
terá como objetivo construir 
coletivamente o plano esta-
dual que implementará uma 
série de políticas públicas 
voltadas às demandas sociais 
desse público. Foram apre-
sentados no encontro os ei-
xos temáticos que serão dis-
cutidos ao longo do evento, 
a ser realizado no primeiro 
semestre de 2017.

A reunião, mediada pelo 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB), contou com a parti-
cipação do secretário de Esta-
do de Direitos Humanos, Par-
ticipação Social e Cidadania 
(Sedpac), Nilmário Miranda, 
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Processo contra o governador Fernando 
Pimentel motiva discussão no Plenário

Na reunião também foi lida indicação do governador para a Feam

Clarissa Barçante

Daniel Protzner

CULTURA

ALMG recebe relatório do fórum de cultura
Em solenidade realizada no 
Salão Nobre com a presença 
do secretário de Estado de Cul-
tura, Angelo Oswaldo, a Mesa 
da Assembleia recebeu oficial-
mente, na tarde de ontem, o re-
latório do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura. Produzido 
pelo comitê de representação 
do evento, o documento, com 
mais de 150 propostas, conso-
lida as sugestões aprovadas ao 
longo do fórum e vai subsidiar 
o trabalho dos deputados no 
aprimoramento do plano.

Ao receber o relatório, o 
3º-secretário da ALMG, de-
putado Doutor Wilson Batista 

(PSD), parabenizou todos os 
envolvidos no evento e passou 
a condução dos trabalhos ao 
presidente da Comissão de Cul-
tura, deputado Bosco (PTdoB). 

O parlamentar expressou 
sua satisfação pelo resultado 
dos trabalhos e manifestou a 
intenção de dar seguimento 
à tramitação do PL 2.805/15, 
que contém o plano do gover-
no para o setor, com a maior 
agilidade possível.

Angelo Oswaldo ressal-
tou a importância do proces-
so de diálogo com a popula-
ção que envolveu a elabora-
ção do plano estadual.

co independente, o deputado 
Doutor Wilson Batista (PSD) 
qualificou o debate sobre o 
processo contra o governador 
como uma briga entre torci-
das. “Não temos deputados 
imparciais. Então, teremos um 
julgamento parcial. Esse pro-
cesso não deveria estar aqui 
na ALMG, até porque há se-
gredos de Justiça que não po-
demos conhecer. Então, como 
vamos julgar?”, ponderou.
Indicação – Ainda durante a 
reunião, foi lida mensagem 
do governador indicando Ro-
drigo de Melo Teixeira para o 
cargo de presidente da Fun-
dação Estadual do Meio Am-
biente (Feam).

livre, mas, em Minas, não vai 
ter golpe”, disse.

O deputado Paulo Guedes 
(PT) parabenizou os movimen-
tos sociais favoráveis ao go-
vernador. “Eles vêm aqui para 
nos dar a força necessária para 
continuarmos lutando em fa-
vor da democracia”, afirmou. 

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) sugeriu a cria-
ção de uma tribuna livre para 
que o público possa se mani-
festar na ALMG. Ele fez a suges-
tão ao constatar a dificuldade 
enfrentada pelos parlamenta-
res para se pronunciarem ao 
mesmo tempo em que o públi-
co se manifestava.
Briga de torcidas – Pelo blo-

(PSDB) também exigiu que os 
parlamentares tenham aces-
so à documentação completa. 
“Na ata que foi lida, não foi 
feita menção à denúncia do 
Ministério Público contra o 
governador pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro e aos outros dois 
inquéritos contra ele”, cobrou.

Por sua vez, o deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) ques-
tionou o que considerou um 
descumprimento do Regimen-
to Interno. Segundo ele, o pre-
sidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça não comunicou 
aos demais membros da comis-
são a designação do deputado 
Rogério Correia (PT) como rela-
tor do pedido de autorização de 
processo contra Pimentel. 

Já para o deputado Feli-
pe Attiê (PTB), o relator não 
tem isenção para fazer o seu 
parecer. “Ele vai pedir a cano-
nização de Pimentel no rela-
tório”, ironizou.
Defesa – Os deputados do Blo-
co Minas Melhor defenderam 
o governador. Dirigindo-se ao 
público contrário a Pimentel 
nas galerias do Plenário, o 
deputado André Quintão (PT) 
condenou as manifestações 
de intolerância. “O choro é 

A autorização para abertura 
de processo judicial contra o 
governador Fernando Pimen-
tel foi o assunto dominante na 
Reunião Ordinária de Plenário 
de ontem. Pediram a palavra 
deputados dos três blocos 
parlamentares – Verdade e 
Coerência, de oposição ao 
governo; Compromisso com 
Minas Gerais, independente; 
e Minas Melhor, governista.

A reunião foi acompanha-
da por cidadãos que lotaram as 
galerias, dividindo-se em dois 
grandes grupos, um contrário 
e outro a favor da continui - 
dade do processo contra Pi-
mentel, liderados, respectiva-
mente, pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra 
(MST) e pelo grupo Patriotas. 
Representantes das colônias 
de hansenianos também pro-
testaram contra o governo.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) criticou a falta 
de acesso ao detalhamento 
das acusações contra o go-
vernador. Conforme infor-
mou, foram protocolados 22 
requerimentos que pedem 
o acesso dos parlamentares 
aos 103 anexos que acompa-
nham o processo.

O deputado João Leite 
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ACONTECE HOJE
8h30

• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo 
Saúde e Proteção Social

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 

cinco proposições, entre as quais o PL 1.064/15 (2º turno), do deputado 
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre os direitos e os deveres dos pais e 
responsáveis na participação da vida escolar das crianças e adolescentes 
sob sua responsabilidade 

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

recer sobre o PL 2.723/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que 
proíbe que veículos continuem sendo abastecidos após o acionamento 
da trava de segurança da bomba de abastecimento

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Espaço Democrático José Aparecido de 

Oliveira) – debater, com a presença de convidados, a possibilidade de se 

considerar como título, em concurso público para os cargos de agente pe-
nitenciário e socioeducativo, o tempo de serviços já prestados nas áreas 
de segurança pública e defesa social no Estado. Requerimento: deputado 
Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

sições da comissão
15 horas

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

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar 
parecer sobre o Ofício 1/16 (turno único), do Superior Tribunal de Jus-
tiça, que encaminha cópia da denúncia do Ministério Público Federal 
contra o governador e solicita que a Assembleia analise a admissão da 
acusação

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)

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

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 2h Comissão de Saúde 8/8 – Credenciamento de novos serviços do 

SUS e o teto de financiamento do sistema
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha 
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Unificação das polícias 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas

 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 – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
 20h Comissão de Agropecuária 24/8 – Relevância estratégica do 

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

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

• programação sujeita a alterações
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