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Relator é contrário a autorização para
abertura de processo contra Pimentel

Na reunião de ontem da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), foram distribuídos 
avulsos (cópias) do parecer 
relativo ao ofício do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) sobre 
a admissão da acusação con-
tra o governador Fernando Pi-
mentel em ação penal naquela 
corte. Com isso, nova reunião 
para votar o parecer foi convo-
cada para hoje, às 15 horas.

O relator, deputado Rogé-
rio Correia (PT), opinou pela não 
autorização da continuidade do 
processo contra Pimentel. Em 
seu parecer, ele argumenta que 
a ALMG não tem competência 
constitucional para entrar em 
discussões de ordem jurídica no 
caso de ação penal contra o go-
vernador por crime comum. Na 
avaliação do relator, a decisão 
da Casa “deve ser tomada com 
base em critérios de conveni-
ência e oportunidade”.

O parecer também leva 
em consideração os argumen-
tos da defesa de Pimentel, 
apresentados pelo advoga-
do Eugênio Pacelli na última 
quarta-feira (9), em reunião 

da CCJ. Ele sustentou a exis-
tência de diversas ilegalidades 
na operação Acrônimo, da 
Polícia Federal, que motivou 
o oferecimento da denúncia 
contra Pimentel no STJ. Entre 
as irregularidades estariam in-
dícios de prova questionáveis.

Além disso, o deputa-
do Rogério Correia também 
defende a necessidade de 
preservação do mandato 
do governador como ins-
trumento de garantia do 
regime democrático, espe-
cialmente no atual momen-

to de crise econômica pelo 
qual passa o País. 

O parlamentar argumen-
ta, ainda, que não seria razoá-
vel julgar Pimentel por supos-
ta prática de crime cometido 
anteriormente à sua posse no 
cargo de governador.

Oposição tem requerimentos rejeitados

O parecer do relator sobre a admissão de processo contra o governador foi distribuído em avulso

Antes da distribuição dos 
avulsos do parecer, foram re-
jeitados dois requerimentos 
da oposição. As solicitações 
eram para que fosse retirado 
de pauta o ofício do STJ que 
encaminha a denúncia contra 
o governador e para que este 
requerimento fosse submeti-
do a votação nominal. 

Os parlamentares da opo-
sição também se pronuncia-
ram sobre aspectos do proces-
so contra Pimentel. O deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB) 
questionou o presidente da 
CCJ, deputado Leonídio Bou-
ças (PMDB), quanto a outros 
requerimentos apresentados 

na reunião anterior da comis-
são e ainda não apreciados. 
Ele respondeu que os requeri-
mentos já foram protocolados 
e serão colocados em votação 
em reuniões posteriores.

Já o deputado Felipe Attiê 
(PTB) questionou a proibição 
de os deputados terem aces-
so a partes do processo con-
tra Pimentel que correm em 
segredo de Justiça. Sobre o 
rito para a análise do pedido 
do STJ, o parlamentar consi-
derou que se trata da “maio-
ria esmagando a minoria”. Ele 
também reclamou que só foi 
ouvido pela CCJ o advogado 
do governador. “Por que o 

Ministério Público e a Polícia 
Federal não são chamados 
para falar?”, perguntou.

Com opinião semelhante, 
o deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) repisou o argumento 
de que os deputados têm o 
direito de ter acesso às provas. 
Quanto à autorização da ALMG 
para processar o governador, 
ele afirmou que a legislação só 
prevê essa necessidade no caso 
de crimes de responsabilidade. 
Questão de ordem – Na Reu-
nião Ordinária de Plenário de 
ontem, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) levantou 
questão de ordem sobre o 
conflito entre integrantes do 

Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) 
e manifestantes que protes-
tavam na porta da ALMG na 
última quarta-feira (9).

De acordo com o parla-
mentar, membros do MST ras-
garam os cartazes dos manifes-
tantes contrários ao governa-
dor e os agrediram. Rodrigues 
afirmou que ele e outros de-
putados foram ao local, onde 
encontraram duas viaturas do 
Batalhão de Choque, cujo ofi-
cial não fez a autuação em fla-
grante dos agressores. “O presi-
dente Adalclever Lopes (PMDB) 
precisa tomar providências”, 
cobrou Sargento Rodrigues.

 Sarah Torres
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Estudantes de escola de Esmeraldas
se mobilizam em defesa da educação 

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55/16, 
a qual prevê um teto para 
os gastos públicos federais, 
a Medida Provisória (MP) 
746/16, que contém a pro-
posta nacional de reformu-
lação do ensino médio, e a 
legitimidade de outras me-
didas do governo federal e 
do próprio presidente Mi-
chel Temer. Com esses alvos 
na mira, a audiência pública 
da Comissão de Participação 
Popular realizada na última 
quarta-feira (9), em Esme-
raldas, serviu para reforçar a 
mobilização da comunidade 
que gravita em torno da Es-
cola Estadual Monte Sinai, no 
Bairro Novo Retiro.

Na instituição, a ocupação 
durou apenas sete dias, ter-
minando no último dia 26 de 
outubro para não atrapalhar 
o ensino fundamental muni-
cipal oferecido ali no período 
da tarde. Mas o clima dentro 
e fora da escola ainda é de 
efervescência, contagiando 
inclusive pais dos alunos. Al-
guns deles chegaram a dormir 
na escola em apoio aos filhos.

Na contabilidade das li-
deranças estudantis, já são 
mais de mil escolas e 60 uni-
versidades ocupadas em todo 
o País. O próximo passo dos 
estudantes é a adesão, hoje, 
ao dia nacional de greve.
Símbolo – Os estudantes da 
Monte Sinai parecem ter en-
contrado na professora de 
História Alessandra Oliveira 
um exemplo.

Funcionária da institui-
ção desde seu primeiro dia 
de funcionamento (16 de fe-
vereiro de 2013), Alessandra 
ressalta o sentimento de per-
tencimento da comunidade 
em relação à escola, o que 
facilitou a mobilização con-
tra medidas propostas pelo 
governo federal que ela con-
sidera que vão trazer sérios 
prejuízos a direitos básicos 
como a educação.

“Como professora, sou a 
primeira a dizer que é preciso 
reformar o ensino médio, mas 
precisamos ser ouvidos. A his-
tória da educação pública no 
Brasil mostra que ela existe, 
sobretudo, para atender aos 
interesses da elite”, acusou. 
Pais e filhos – Para a pro-
fessora, interrompida várias 

vezes por aplausos de estu-
dantes e seus pais, quando 
seus alunos ocuparam a es-
cola, levaram o debate para 
dentro de casa. “Ao serem 
informados do que estava 
acontecendo, os pais deram 
um show, saindo dessa invi-
sibilidade que a mídia quer 
nos impor”, analisou.

Ela também teceu co-
mentário sobre a imposição 
de limite aos gastos públicos. 
“Qualquer dona de casa sabe 
que, quando falta dinheiro, é 
preciso cortar gastos. Mas a 
família, ao contrário do go-
verno, sabe cortar o que não 
é prioridade”, comparou.
Críticas – A deputada Marília 
Campos (PT) classificou como 
nocivas para a sociedade tan-
to a PEC 55/16 quanto a MP 

746/16. Nesse sentido, ela re-
forçou seu desejo de estimu-
lar o debate, para promover 
a conscientização e a mobili-
zação de pais e alunos. 

O tema mais urgente seria 
a PEC 55, que, na avaliação da 
deputada, pode congelar os 
gastos públicos em áreas es-
senciais como a saúde e a edu-
cação por 20 anos. “O resulta-
do disso é que, já a partir do 
ano que vem, teremos menos 
dinheiro para aplicar no bem-
-estar do cidadão”, apontou.

“A União funciona com 
um orçamento corrigido pe-
la inflação, mas a entrada 
de pessoas nos sistemas pú-
blicos de saúde e educação 
não permite essa simplifi-
cação dos cortes”, alertou a 
deputada.

Comissão de Participação Popular realizou audiência na Escola Estadual Monte Sinai 

Venda de animais será tema de reunião
A decisão judicial que suspen-
deu a venda de animais vivos 
no Mercado Central de Belo 
Horizonte será tema de au-
diência pública da Comissão 
Extraordinária de Proteção 
dos Animais. Requerimento 
nesse sentido do deputado 
Noraldino Júnior (PSC) foi 
aprovado ontem. 

A venda de animais vi-
vos no mercado é criticada 
pela comissão parlamentar, 
que já discutiu o assunto em 
maio do ano passado. Dessa 
vez, o deputado Noraldino 
Júnior afirmou que a inten-
ção é esclarecer de vez a 
questão para a população da 
Capital, ouvindo o Ministério 

Público sobre as razões que 
embasaram a decisão limi-
nar e também dando opor-
tunidade para os comercian-
tes defenderem a atividade.

A decisão que suspende 
a venda de animais ocorreu 
na última segunda-feira (7). 
O juiz Rinaldo Silva, da 1ª 
Vara dos Feitos da Fazenda 

Pública Municipal da Co-
marca de Belo Horizonte, 
proibiu a entrada de outros 
animais no Mercado Central 
e determinou a retirada pla-
nejada dos que lá estão, em 
um prazo de dez dias. 

Em caso de descumpri-
mento, os comerciantes estão 
sujeitos a multa de R$ 10 mil.

Willian Dias 
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Agentes penitenciários temporários
cobram a manutenção de contratos

Deputados, representantes sin-
dicais e profissionais do setor de 
segurança criticaram a situação 
de milhares de agentes peni-
tenciários contratados que po-
dem ser substituídos por con-
cursados até 2017. Em reunião 
na Assembleia, eles defende-
ram a posse de concursados, 
com a manutenção dos con-
tratados. O debate sobre a 
situação funcional dos agen-
tes foi retomado ontem, em 
audiência da Comissão de Se-
gurança Pública. O assunto já 
havia sido discutido na ALMG 
no último dia 18 de outubro. 

Apesar de convidados, 
representantes do Executivo 
não compareceram à reu-

nião, que também abordou 
a possibilidade de o Estado 
considerar o tempo de servi-
ço de agentes penitenciários 
e socioeducativos no sistema 
prisional para efeitos de pon-
tuação em um futuro concur-
so público para provimento 
desses cargos, conforme pro-
posta do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), autor do re-
querimento para a audiência.

Antes do encontro, os 
agentes fizeram um protesto 
na Praça da Estação, em Belo 
Horizonte, para, logo após, 
caminharem até a ALMG. O 
presidente da União Mineira 
dos Agentes de Segurança 
Prisional, Ronan Rodrigues, 

agradeceu a “caravana”, cri-
ticou o governo e disse que 
a categoria vai “parar as ca-
deias de Minas Gerais”, ca-
so o governo não se mostre 
contrário à demissão dos 
contratados e se um novo 
concurso não for feito com 
prova de títulos.

O diretor executivo do 
Sindicato dos Agentes de 
Segurança Penitenciária de 
Minas Gerais, Luiz Carlos 
Reis, parabenizou os agen-
tes e declarou que eles po-
dem contar com seu apoio 
à luta. O sindicalista ainda 
argumentou que muitos 
contratados não passam em 
concurso porque estão es-

gotados, tendo em vista o ti-
po de trabalho que exercem.
Segurança do Estado – O 
presidente do Sindicato dos 
Servidores do Sistema So-
cioeducativo, Alex Gomes, 
informou que já protocolou 
no Ministério Público um 
pedido para que sejam evi-
tadas as demissões até que 
seja feito novo concurso pa-
ra substituição das vagas. 

Para o diretor financeiro 
do Sindicato dos Servidores 
do Sistema Socioeducativo, 
Rômulo Assis, o que se está 
debatendo é a defesa da se-
gurança pública na sociedade.

O sargento Walter Fagun-
des, presidente da Central 
Única dos Militares Estaduais, 
afirmou que os agentes vivem 
um momento de incerteza em 
relação aos seus empregos. 
Ele pediu respeito aos profis-
sionais e também reivindicou 
novo concurso com prova de 
títulos, para beneficiar quem 
tem experiência.

O agente penitenciário 
Eugênio Ferreira, vereador 
de Unaí, salientou que os 
profissionais não aguentam 
trabalhar mais de 12 horas 
seguidas. “Muitos servido-
res fazem serviço de dois ou 
três agentes nas unidades 
prisionais. Que deem posse 
aos que passaram no con-
curso, sem demitir os con-
tratados, pois, ainda assim, 
teremos defasagem de pro-
fissionais”, cobrou.

Parlamentares fazem defesa da categoria
Na mesma linha dos partici-
pantes da audiência, o de-
putado Sargento Rodrigues 
disse defender a posse de 
concursados, incluindo-se  
os excedentes, mas sem a 
demissão dos contratados. 
O parlamentar também foi 
mais um a reivindicar que 
seja considerado, para efei-
tos de pontuação em con-
curso público para os cargos 
de agentes penitenciários e 

socioeducativos, o cômputo 
dos anos trabalhados nas 
áreas de segurança pública e 
defesa social do Estado.

Ele, inclusive, chegou a 
apresentar um projeto de 
lei com essa finalidade (PL 
840/15), mas a proposição 
foi anexada ao PL 1.660/15, 
e esse comando acabou de-
saparecendo da lei oriunda 
desse projeto aprovada em 
Plenário no ano passado (Lei 

21.711, que autorizou a pror-
rogação dos contratos tem-
porários de trabalho de servi-
dores da segurança pública e 
da defesa social).

“Defendemos porque tem 
algo que não se aprende em 
um banco acadêmico: a expe-
riência prática, a questão vi-
venciada no cárcere, a forma 
de ter certa tolerância com o 
preso, tudo isso é só o tempo 
que ensina. A ideia é, ainda,  

aproveitar o tempo de tra-
balho que contratados têm 
e repassar o conhecimento 
deles para quem está che-
gando”, pontuou.

O deputado João Leite 
(PSDB) parabenizou a mo-
bilização dos agentes. O de-
putado Missionário Marcio 
Santiago (PR), por sua vez, se 
mostrou a favor de que uma 
prova de títulos conste em 
concurso.

A situação funcional de agentes penitenciários foi tema de nova audiência da Comissão de Segurança Pública

Flávia Bernardo 
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Gestores estaduais apontam redução
de equipes do Saúde da Família

A redução no número de equi-
pes do programa Saúde da Fa-
mília, que, em 2016, caiu de 
5.182 para 5.066, foi uma das 
principais preocupações men-
cionadas ontem por gestores 
estaduais que participaram 
do penúltimo dia de trabalho 
dos grupos de discussão de 
revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 para o exercício 
2017. No total, cinco grupos 
de discussão, reunidos em vá-
rios espaços da Assembleia, 
abordaram temas ligados à 
saúde e à proteção social.

Mais uma vez, os parti-
cipantes ouviram primeiro 
as apresentações de repre-
sentantes do Executivo, que 
fizeram um balanço do PPAG. 
Os gestores públicos infor-
maram, por exemplo, que se 
espera para 2017 pelo menos 
a manutenção do número de 
equipes de Saúde da Família, 
voltadas para a atenção bási-
ca, o que dependerá dos re-
passes de recursos federais e 
de decisões tomadas nos mu-
nicípios, aos quais cabe optar 
ou não pela ação. 

Houve, ainda, cortes no 
número previsto de novos cen-
tros de especialidades médicas 
a serem entregues em 2016, por 
falta de recursos financeiros. 

Em linhas gerais, a difi-
culdade de conciliar a arre-

cadação em queda com as 
demandas crescentes, em 
um cenário de crise eco-
nômica, tem sido a tônica 
dessa edição do processo 
de revisão do PPAG.
Prioridades – Por isso, a re-
visão do PPAG é importante, 
já que dá chance à sociedade 
de priorizar algumas áreas 
em detrimento de outras. 
Assim, os gestores presentes 
anunciaram um incremento 
no número de pontos que 
integram a Rede de Urgên-

cia e Emergência, que devem 
passar dos atuais 47 para 70 
no ano que vem, estando en-
tre eles dois novos Serviços 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) regionais e 
diversas unidades de pronto 
atendimento 24 horas.
Participação – Os deputados 
Carlos Pimenta (PDT) e Dou-
tor Jean Freire (PT) visitaram 
os grupos de discussão. Am-
bos defenderam a importân-
cia da revisão do PPAG com 
a participação da sociedade. 

“A saúde é uma área dinâmi-
ca, por isso são importantes 
as cobranças e o controle 
social”, afirmou Carlos Pi-
menta. “Somos um exemplo 
para o País”, disse Doutor 
Jean Freire, ao lembrar que 
Minas é o único Estado que 
promove discussões popula-
res do PPAG. 

Os grupos de discussão 
também contaram com a par-
ticipação da deputada Ma-
rília Campos e do deputado 
André Quintão, ambos do PT. 

Gestores estaduais apresentaram dados do planejamento do governo para as áreas de saúde e proteção social

Propostas priorizam áreas pobres
Durante a tarde, os grupos 
de trabalho focaram suas 
atividades na apresentação 
de propostas relacionadas 
aos subtemas: direitos hu-
manos; assistência social e 
segurança alimentar; saúde 
pública; esportes; e traba-
lho, emprego e renda. 

A preocupação com 
uma das regiões mais po-
bres do Estado, o Vale do 
Jequitinhonha, foi destaca-
da por quem se debruçou 
sobre as propostas para a 
área de saúde. Foi sugerida, 
por exemplo, a implantação 

de rede de atenção à saúde 
para urgência e emergência 
na região e de uma central 
de leitos em Diamantina. 
Direitos Humanos – Entre 
as propostas para os direi-
tos humanos estão a criação 
de programas de proteção 
e defesa de vítimas do tra-
balho escravo e do tráfico 
de pessoas. Também foram 
pleiteados cursos voltados 
às comunidades tradicionais 
para que essas populações 
se sintam valorizadas.
Assistência social e segu-
rança alimentar – Duas 

propostas mobilizaram os 
debates nessa área. Uma 
delas é a implantação de 
um novo programa de 
atenção a adolescentes 
em liberdade assistida. A 
outra prevê a oferta de re-
cursos para entidades de 
assistência social. 
Esportes – Na área de es-
portes, foram apresentadas 
sugestões de ações que vi-
sem o fortalecimento do 
programa Jogos de Minas 
Gerais, bem como a am-
pliação dos recursos finan-
ceiros para os programas 

Bolsa Técnica e Bolsa Atleta.
Trabalho e renda – Nessa 
área, uma das propostas é 
a de retomada do programa 
Jovem Aprendiz, que prevê a 
capacitação do participante 
e a intermediação entre ele 
e o mercado de trabalho. 
Também foram propostas a 
ampliação dos recursos pa-
ra a estruturação de unida-
des produtivas no Estado, a 
implantação de pontos de 
comercialização, além de 
programas de formação e 
assitência a empreendedo-
res solidários.

Guilherme Bergamini 
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 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 8/11
 1h40 Assembleia Notícia 
 2h10 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (12/7) – 

Relação das comunidades terapêuticas com o Estado
 5h45 Palestra – Escola, mídia e redes sociais, com Shirley Rezende e 

Juliana Batista
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Unificação das polícias
 8h30 Comissão de Educação (24/10) – Impactos da PEC 241 na 

educação
 12h05 Documentário – Memórias rompidas: um ano depois da lama
 13h Resenha da Semana (inédito)
13h30	 #Confirma	(inédito)
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Compacto da 

semana: Teleaulas de 1 a 5  
 16h Panorama – O sono das crianças 
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Mariana hoje
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração – Comediante Carlos Nunes
19h30 Zás – Musical O que você vai ser quando crescer?
 20h Memória e Poder – Jurista Francisco Rezek
 21h Assembleia Debate – Unificação das polícias
 22h Segunda Musical – Marcos Maturro, Stephanie Toledo e Valéria 

Gazire
22h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi

• programação sujeita a alterações 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 9/11
 2h50 Comissão de Desenvolvimento Econômico (23/8) – Debater 

as relações comerciais, industriais e econômicas de Israel com o 
Brasil e com Minas Gerais

 4h50 Palestra – Avanços e possibilidades do processo de construção 
de uma escola democrática, com Paulo Henrique e Leandra 
Oliveira

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Musical O que você vai ser quando crescer?
 9h Comissão de Participação Popular (25/10) (inédito) – 

Violências vividas por mulheres negras, agravadas por racismo e 
sexismo no Poder Judiciário

12h30 Geração – Comediante Carlos Nunes 
 13h Assembleia Debate – Unificação das polícias
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Marcos Maturro, Stephanie Toledo e Valéria 

Gazire
15h30 Memória e Poder – Jurista Francisco Rezek
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa (inédito) – Redes sociais e jornalismo 
 19h Minas é Muitas – Cordisburgo 
19h40 Palestra – Perspectivas da educação a distância no Brasil e no 

serviço público, com Wilson Azevedo e Márcio Benedito 
 22h Panorama – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho
22h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
	 23h	 #Confirma
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações 

Sábado Domingo

Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
Na pauta do Assembleia Debate, a unificação das polícias. A proposta enfrenta resistência tan-
to dos policiais civis quanto dos militares. No programa, o público vai entender em que medi-
da essa unificação aumentaria a eficiência da segurança pública e quais seriam as vantagens 
e as desvantagens da mudança. Nossos convidados são Luis Flávio Sapori, coordenador do 
Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública (Cepesp) da PUC Minas, e Marco Antô-
nio de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Minas. Sexta e 
sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

MEMÓRIA E PODER 
Acompanhe o depoimento de vida de Francisco Rezek, jurista mineiro que chegou ao mais 
alto posto do Poder Judiciário no País, o de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nascido em 
Cristina (MG), Francisco cresceu no município próximo, Santa Rita do Sapucaí. Mudou-se para 
BH no início da década de 1960, tendo estudado no Colégio Arnaldo. A trajetória de Rezek no 
Direito começa na UFMG, instituição onde se formou em 1966 e na qual cursou doutorado em 
Direito Público. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30. 

SALA DE IMPRENSA
A aproximação entre as redes sociais e o jornalismo é uma realidade. A reportagem ganhou 
outra dinâmica e passou a ser construída e adaptada constantemente a partir dos espaços 
por onde circula. Os usuários comentam, replicam e até dão novo significado à notícia. Nesse 
sentido, o Sala de Imprensa avalia qual o papel do jornalista e do jornalismo em um mundo no 
qual todos são potencialmente geradores de notícias. Para essa conversa convidamos os pro-
fessores Carlos D’Andrea e Jorge Rocha, e a blogueira Adriana Santos. Domingo, às 18 horas.



6 • sexta-feira – Assembleia Informa 11 de novembro de 2016

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

ORADORES

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Hely Tarqüínio
1º-vice-presidente
Deputado Lafayette de Andrada
2º-vice-presidente

Deputado Braulio Braz
3º-vice-presidente
Deputado Ulysses Gomes
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Doutor Wilson Batista
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Carlos Navarro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: Rodrigo Lucena
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Bernardo Esteves 
(editor-geral)

Revisão: Heloisa Figueiredo (GPCV)
Diagramação: Mylène Marques (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo In-

fraestrutura e Logística
10 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Mariana) – visita à Sa-
marco para avaliar as condições de abrigo e manejo dos animais atingi-
dos pelo rompimento da Barragem de Fundão. Requerimento: deputado 
Noraldino Júnior

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo 1, 2, 3 e... zás – show de mágica da família Kradyn

14 horas
• Comissões de Trabalho e de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com 

a presença de convidados, a importância do decreto-lei que dispõe so-
bre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Requerimento: deputados 
Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o Ofício 1/16 (turno único), do Superior Tribunal de Justiça, 
que encaminha cópia da denúncia do Ministério Público Federal contra 
o governador e solicita que a Assembleia analise a admissão da acusação 

17h15
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições da comissão
17h30

• Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – receber os 
relatórios com as sugestões populares do processo de discussão partici-
pativa do PL 3.819/16, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para o exercício 2017. Requeri-
mento: deputada Marília Campos  

 0h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti

 1h Panorama – Pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (2/9) – Saúde nutricional 

da população
 4h40 Palestra – A escola e a lei, com Carlos Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Um ano da tragédia de Mariana
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (23/8) – Violência na região 

de Carmo do Rio Claro
 12h Documentário – Memórias rompidas:  um ano depois da lama 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 
Propostas para o futuro do Brasil

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Comissões (ao vivo)
 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 – Um ano da tragédia de Mariana
 20h Segunda Musical (inédito) – Marcos Maturro, Stephanie Toledo 

e Valéria Gazire
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Unificação das polícias 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Multiparentalidade 
23h30 Zás (inédito) – Musical O que você vai ser quando crescer?

• programação sujeita a alterações 

PEC 55
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) falou sobre audi-
ência da Comissão de Saú-
de que lembrou os 26 anos 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e abordou a PEC 55, 
em tramitação no Senado, a 
qual propõe um teto para os 
gastos públicos federais. “É 
de fundamental importância 
debater esse tema, uma vez 

que vivemos um possível re-
trocesso na assistência social, 
na educação e na saúde”, 
afirmou. Segundo ele, o SUS 
é uma conquista dos brasilei-
ros e deve ser valorizado não 
só pelo atendimento hospi-
talar e de emergência, mas 
também por serviços como 
a produção de vacinas. O de-
putado frisou que nenhum 
outro país tem um programa 

de saúde que atenda a mais 
de 200 milhões de pessoas 
e criticou aqueles que dizem 
que não houve avanços na 
área. “É de responsabilidade 
do governo repassar as polí-
ticas públicas para a próxima 
administração aprimoradas”, 
alegou. O parlamentar tam-
bém parabenizou os estudan-
tes por suas manifestações 
contra a PEC.

Violência
Preocupado com a violência em 
áreas rurais, o deputado Antô-
nio Carlos Arantes (PSDB) con-
denou a falta de estrutura das 
polícias. Segundo ele, isso é 
fruto do descaso do poder pú-
blico, que diminuiu os investi-
mentos no setor, prejudicando 
os produtores. “É uma questão 
de opção”, lamentou. O depu-

tado criticou também as con-
dições de alguns pontos da Ro-
dovia MG-050, que, de acordo 
com o parlamentar, ainda pro-
vocam muitos acidentes. Aran-
tes falou, ainda, sobre as ocu-
pações de escolas, pontuando 
que a maioria dos estudantes 
está sendo prejudicada por 
uma pequena parcela que pro-
testa contra a PEC 55. Para ele, 

os alunos deveriam protestar 
em outro lugar, e não nas esco-
las. Por fim, Arantes disse que, 
diante das acusações contra 
Pimentel, o processo contra 
o governador deveria prosse-
guir em Brasília. Em aparte, o 
deputado Dilzon Melo (PTB) 
destacou a falta de segurança 
no interior e de equipamento 
para o trabalho das polícias.


