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CCJ recomenda que abertura de processo 
contra o governador não seja autorizada

Detalhes de delação podem ser divulgados
do Gustavo Corrêa (DEM).

Já o deputado Sargento 
Rodrigues ressaltou que a 
gravidade das acusações con-
tra o governador não permi-
tem adiar o processo judicial 
para depois do final de seu 
mandato. 
Emendas – Ao final da dis-
cussão, foram rejeitadas duas 
propostas de emendas. O pre-
sidente Leonídio Bouças afir-
mou que uma delas mudava o 
teor do parecer, enquanto ou-
tra suprimia parte de sua fun-
damentação, o que não seria 
regimentalmente aceitável.

do Rogério Correia (PT), salien-
tou que o papel da Assembleia 
é examinar a admissibilidade 
do recebimento da denúncia 
pelo STJ, não o teor da acusa-
ção. “O papel do Poder Legis-
lativo é muito diferente do pa-
pel do Judicário”, argumentou.

Por sua vez, o líder da 
Minoria, deputado Gustavo 
Valadares (PSDB), questionou 
o argumento da defesa do go-
vernador de que o processo 
contra ele apresenta irregulari-
dades, como provas obtidas de 
forma ilícita. “Quem não deve 
não teme”, desafiou o deputa-

não foram divulgados. A dú-
vida era se essa divulgação 
poderia violar o segredo de 
justiça decretado pelo Judici-
ário sobre o processo.
Nova acusação – O deputado 
Bonifácio Mourão lembrou 
que, na última sexta (11), 
foi publicada notícia de que 
o governador Fernando Pi-
mentel foi denunciado pela 
segunda vez pela Procurado-
ria-Geral da República, acu-
sado de corrupção passiva. 
“Como vamos votar nessa 
situação?”, questionou.

O relator na CCJ, deputa-

Durante a reunião da CCJ, o 
presidente da comissão, depu-
tado Leonídio Bouças (PMDB), 
anunciou que o STJ informou 
à Assembleia que o termo de 
colaboração premiada relacio-
nado ao processo envolvendo 
o governador pode ser divul-
gado aos parlamentares.

A resposta do STJ veio a 
partir de um questionamento 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT). Os deputados da 
oposição argumentam que 
não podem decidir sobre o 
pedido do STJ sem conhecer 
detalhes da acusação que 

Flávia Bernardo 

Debate entre parlamentares da oposição e governistas antecedeu a votação do parecer da CCJ 

da matéria foi definido pela 
Mesa da Assembleia, onde a 
oposição está representada, 
e aprovado por unanimidade.

Ele ressaltou que, em 
todos os casos de pedido de 
autorização para processar 
chefes de Executivo já ocorri-
dos no Brasil, sempre se defi-
niu que ela só aconteceria se 
aprovada por dois terços da 
casa legislativa.

o governador, mesmo assim 
porque ele estava rompido 
com os parlamentares. 

Logo em seguida, suas 
palavras foram endossadas 
pelo deputado Felipe Attiê 
(PTB), que classificou de “piz-
za” o rito adotado pela ALMG 
para votar o ofício do STJ.

O líder do Governo, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
afirmou que o rito de votação 

peito ao artigo 92 da Cons-
tituição Estadual, que, na 
sua interpretação, não prevê 
necessidade de autorização 
legislativa para admissão de 
denúncia contra o chefe do 
Executivo em caso de crime 
comum.

Mourão lembrou que, 
em toda a história brasileira, 
apenas o Estado de Rondô-
nia autorizou processo contra 

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou, em 
reunião realizada na última 
sexta-feira (11), parecer reco-
mendando que não seja auto-
rizada a abertura de processo 
judicial contra o governador 
Fernando Pimentel. O pedido 
de autorização veio do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
por meio de ofício que trata 
da admissão da acusação 
contra o governador em ação 
penal naquela corte.

A aprovação do parecer, 
de autoria do deputado Ro-
gério Correia (PT), aconteceu 
após cinco horas e meia de 
debates entre parlamenta-
res da oposição e da bancada 
governista. Foram rejeitados 
requerimentos da oposição 
para votação nominal, retira-
da do ofício do STJ da pauta e 
adiamento de votação. 

Coube ao deputado Bo-
nifácio Mourão (PSDB) iniciar 
o processo de obstrução con-
duzido pela bancada de opo-
sição. O deputado argumen-
tou que impedir a abertura 
de processo judicial contra 
o governador é um desres-
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ALMG promove encontro internacional 
sobre sistemas públicos de saúde

Legalização da maconha pauta audiência
“Dê oportunidades porque 
ninguém nasce infrator”. 

A campanha quer mo-
bilizar a sociedade brasileira 
em favor da implementa-
ção do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo 
 (Sinase). Com o apoio de nove 
entidades, ela defende, ainda, 
a manutenção da maioridade 
penal aos 18 anos e pede a 
aplicação das medidas socio-
educativas.

Ainda na sexta-feira (18), 
prossegue, ao longo do dia, 
no Minascentro, o Encontro 
Internacional Direito à Saúde, 
Cobertura Universal e Inte-
gralidade Possível, que será 
encerrado no sábado (19), às 
8 horas, com a participação de 
convidados de Portugal, Coreia 
do Sul, Uruguai e Colômbia.

mineiro, à obra de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadi-
nho, e aos demais expoentes 
desse estilo em Minas Gerais 
também serão tema de reu-
nião, no Salão Nobre, às 16 
horas, na sexta-feira (18).

Promovido pela Comis-
são de Cultura, o evento é 
uma homenagem ao Dia do 
Barroco, instituído pela Lei 
20.470, de 2012. 
Medidas socioeducativas – 
No mesmo dia, às 9 horas, 
no Auditório, a Comissão de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia vai debater medidas 
socioeducativas ao menor 
infrator. A reunião vai pro-
mover também campanha da 
Pastoral do Menor e da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) com o tema 

riência uruguaia de legaliza-
ção da maconha. A principal 
atração da reunião, que será 
promovida pela Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, 
será o professor de Direito 
Processual Santiago Pereira, 
da Universidade de Montevi-
déu. O jurista é considerado 
uma das maiores autoridades 
mundiais no assunto, tendo 
exercido importante papel no 
processo de regulamentação 
da legalização da droga no 
Uruguai, durante o governo 
de José Mujica (2010-2015). 
Ele também integra um gru-
po de pesquisas do Banco 
Mundial sobre a saúde. 

Ações de valorização e 
divulgação do patrimônio 
cultural vinculado ao Barroco 

A agenda da ALMG desta 
semana também prevê a re-
alização de audiências públi-
cas. Na quarta-feira (16), às 
9 horas, no Auditório, será 
debatida a morte de torcedor 
do Cruzeiro durante partida 
contra o grêmio, pela Copa 
do Brasil, ocorrida no dia 26 
de outubro, no Mineirão. 

Em pauta, estão as cir-
cunstâncias que ocasionaram 
o incidente. De acordo com 
testemunhas, o torcedor foi 
contido e agredido por segu-
ranças, quando tentava mu-
dar de setor no estádio. Ele 
teria sido levado para uma 
sala e saído segundos depois, 
já desacordado.

No mesmo dia, outra au-
diência pública, às 15 horas, 
no Teatro, vai abordar a expe-

Alair Vieira – 26/5/15

Os desafios para a garantida do atendimento à população nos sistemas públicos de saúde estão na pauta do evento

SaluDerecho – Encontros co-
mo esse são realizados anu-
almente no âmbito da Salu-
Derecho, iniciativa do Grupo 
Banco Mundial que promove 
o intercâmbio de experiên-
cias voltadas para a garantia 
do direito à saúde.

Echevarría, e o vice-presiden-
te do Conselho de Garantias 
em Saúde do Ministério da 
Saúde do Chile, Rodrigo Sa-
linas. A mesa de abertura 
contará com a participação 
do ex-ministro da Saúde José 
Gomes Temporão. 

20 anos, o que pode afetar a 
destinação de recursos para 
a saúde. 

Entre os especialistas es-
trangeiros que participarão 
do encontro, estão o dire-
tor-geral da Junta Nacional 
de Saúde do Uruguai, Arturo 

Representantes de nove paí-
ses, economistas e gestores 
públicos vão se reunir no 
Minascentro, em Belo Ho-
rizonte, com o objetivo de 
discutir os desafios para se 
garantir o atendimento a to-
da a população nos sistemas 
públicos de saúde. O Encon-
tro Internacional Direito à 
Saúde, Cobertura Universal 
e Integralidade Possível, que 
começa na quinta-feira (17) 
e vai até sábado (19), é uma 
parceria entre a Assembleia, 
o Banco Mundial, o Tribunal 
de Justiça e o Ministério Pú-
blico do Estado. 

Serão debatidos temas 
como a integralidade do di-
reito à saúde, as possibilida-
des orçamentárias na garan-
tia desse direito e os modelos 
adotados em várias nações 
para o atendimento da popu-
lação. A discussão ganha im-
portância diante da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/16, em tramitação 
no Senado Federal, que pre-
tende criar um teto para o 
crescimento dos gastos pú-
blicos federais nos próximos 
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Sugestões da sociedade para a revisão 
do PPAG são entregues aos deputados

Processo valoriza participação popular
metas físicas e orçamentárias, 
bem como com as regiões do 
Estado a serem beneficiadas. É 
um plano de médio prazo, que 
passa por revisões anuais para 
torná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária  Anual (LOA).

As ações definidas no 
PPAG devem contribuir pa-
ra que o governo alcance os 
objetivos estratégicos estabe-
lecidos em outro plano gover-
namental, este de longo pra-
zo: o Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado (PMDI), 
que é pensado para dez anos. 
O PMDI atual contém cinco 
eixos, 15 áreas de atuação e 
98 objetivos estratégicos.

anseios legítimos da socieda-
de. “É importante que os go-
vernantes dialoguem com as 
pessoas. Pode surgir depois 
uma angústia de ver que nem 
tudo o que foi decidido se 
concretizou. Por isso, precisa-
mos ser vigilantes e cobrar”, 
ressaltou. 

No entanto, ele ponde-
rou que também é necessá-
rio entender as dificuldades 
enfrentadas pelo Estado em 
momentos de crise.
Planejamento – O PPAG or-
ganiza os programas e ações 
que o governo pretende de-
senvolver no período de qua-
tro anos, com as respectivas 

popular na revisão do PPAG 
foi uma iniciativa inédita da 
ALMG, ainda em 2003. “Na 
outra ponta, o Executivo va-
loriza e respeita esse proces-
so”, adiantou. O parlamentar 
ainda saudou a presença no 
Plenário de representantes 
de todas as etnias indígenas 
de Minas, segundo ele um 
exemplo vivo de como a par-
ticipação popular é plural.

Já o deputado Doutor Je-
an Freire (PT) destacou que 
a revisão do PPAG se soma 
aos fóruns regionais de go-
verno, lançados no ano pas-
sado pelo Executivo, como 
instrumento para dar voz aos 

A presidente da Comissão 
de Participação Popular, de-
putada Marília Campos (PT), 
elogiou o interesse demons-
trado pela sociedade no pro-
cesso de revisão do PPAG. 
“Muitos superaram dificulda-
des para participar das reuni-
ões, que aconteceram duran-
te a semana, no horário de 
trabalho. Mas isso mostra a 
importância e a riqueza desse 
trabalho, que vai contribuir 
decisivamente para melhorar 
o planejamento do Estado”, 
afirmou.

O deputado André Quin-
tão (PT), membro da FFO, 
lembrou que a participação 

Daniel Protzner

Audiência no Plenário marcou encerramento dos debates para o aprimoramento do PPAG

sociedade podem dar origem 
a propostas de ação legisla-
tiva (PLEs), que são aprecia-
das pela Comissão de Par-
ticipação Popular, podendo 
resultar, posteriormente, em 
emendas ao PPAG. 

O PL 3.819/16 deve ser 
votado no Plenário em turno 
único, após receber parecer 
da FFO ampliada com mem-
bros das demais comissões 
permanentes.

equipe técnica da ALMG, que 
deram suporte aos trabalhos.

A partir de agora, as 
Comissões de Participação 
Popular e de Fiscalização Fi-
nanceira terão papel de des-
taque no encaminhamento 
das sugestões apresentadas 
pelos cidadãos e na tramita-
ção da revisão do PPAG, que 
está contida no Projeto de Lei 
(PL) 3.819/16, de autoria do 
governador. As sugestões da 

visto, o de infraestrutura e lo-
gística. Dos debates surgiram 
sugestões como a criação de 
uma ação de Segurança dos 
Terminais e Estações do Mo-
ve Metropolitano. 

O trabalho desenvolvido 
nos grupos de trabalho envol-
veu, ao longo da semana, 562 
cidadãos, que se inscreveram 
para participar do processo 
de revisão, além de 200 técni-
cos do Executivo e de toda a 

Uma audiência pública con-
junta das Comissões de Parti-
cipação Popular e de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO), na noite da última 
sexta-feira (11), no Plenário, 
marcou o encerramento de 
uma semana inteira de tra-
balhos da revisão do Plano 
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) 2016-2019 
para o exercício de 2017. O 
ponto alto foi a entrega sim-
bólica aos deputados das su-
gestões da sociedade oriun-
das das discussões sobre os 
cinco eixos que norteiam o 
planejamento do Poder Exe-
cutivo: segurança pública; 
desenvolvimento produtivo, 
científico e tecnológico; edu-
cação e cultura; saúde e pro-
teção social; e infraestrutura 
e logística.

Em cada um desses ei-
xos, os cidadãos inscritos se 
dividiram em subgrupos com 
temas mais específicos. Um 
relator de cada subgrupo 
apresentou no Plenário um 
resumo das conclusões dos 
debates e as sugestões apre-
sentadas ao longo desta se-
mana aos programas e ações 
do PPAG. 

Na última sexta (11), foi 
discutido o último eixo pre-
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Comissão verifica situação de animais 
recolhidos pela Samarco em Mariana

Encontro vai reunir empresa e atingidos 
ralizadas dos atingidos, o MP 
ajuizou uma ação civil pública 
contra a empresa, requeren-
do a anulação dos contratos.

Na sua avaliação, a pro-
posta de reunir todas as partes 
interessadas na negociação se-
rá uma oportunidade de aten-
der o interesse dos atingidos, 
sem prejudicar a empresa.

de fazer propostas de compra 
abaixo do valor de mercado, 
ao fazer o contrato com os 
atingidos, a empresa não teria 
observado uma série de re-
gras dos Códigos Civil e de De-
fesa Consumidor, o que torna-
ria esses contratos nulos.

De acordo com Mene-
ghin, após reclamações gene-

destinação para um santuário, 
a ser gerido pela empresa.

De acordo com o promo-
tor Guilherme Meneghin, a 
empresa vem tentando com-
prar os animais atingidos, já 
que eles estão sendo cuida-
dos pela Samarco desde o 
rompimento da barragem. 
Entretanto, segundo ele, além 

A comissão também visitou 
o Ministério Público em Ma-
riana e propôs a marcação de 
uma reunião entre o órgão, a 
comissão, a Samarco e os re-
presentantes dos atingidos, 
para se tentar um acordo no 
que diz respeito à aquisição 
dos animais de grande porte 
pela Samarco, bem como a sua 

Pollyanna Maliniak

Comissão visitou centros de acolhimento de animais geridos por uma fundação ligada à Samarco

va, Álvaro Pereira, disse que, 
após serem adotados, os ani-
mais são acompanhados du-
rante seis meses e recebem 
visita mensal de uma equipe 
técnica, para que as condi-
ções em que se encontram 
sejam verificadas. Ele tam-
bém lembrou que já foi rea-
lizado um grande evento de 
adoção, além de três de me-
nor porte, e que a fundação 
está em busca de parcerias 
com  ONGs e clínicas que pro-
movem eventos de adoção.

Para o deputado Noraldi-
no Júnior, é relevante incenti-
var os programas de adoção 
para que os animais sejam 
retirados dos centros de aco-
lhimento e recebam um lar 
definitivo.

marco, que foi criada para im-
plementar e gerir programas 
de reparação, restauração e 
reconstrução das regiões im-
pactadas pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

Atualmente, as fazendas 
reúnem 89 cães e gatos, dos 
quais 38 não têm dono e es-
tão disponíveis para adoção, 
além de animais de grande 
porte e que já têm proprietá-
rios: 126 bovinos, 45 equinos 
e 31 suínos.

No total, foram resgata-
dos 272 animais de pequeno 
porte. Até o momento, desde 
o início dos resgates, 106 cães 
e gatos já foram adotados.
Adoção – O coordenador do 
programa de assistência aos 
animais da Fundação Reno-

cisa de melhorias.
Entre os problemas de-

tectados, ela citou a existên-
cia de canis que não contam 
com teto para os animais, o 
que ela considerou grave, e 
de lugares em que a barreira 
de vento está aquém do ne-
cessário. Ela também men-
cionou a falta de alguns me-
dicamentos e a inexistência 
de outros tipos de alimento, 
além da ração, especialmen-
te para animais mais velhos 
ou doentes, que têm mais di-
ficuldade de se alimentar.

A comissão visitou duas 
fazendas onde se localizam 
centros de acolhimento de 
animais de pequeno e grande 
porte. Ambos são geridos pela 
Fundação Renova, ligada à Sa-

A Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais esteve 
em Mariana, na última sexta-
-feira (11), e avaliou que, ape-
sar da necessidade de melho-
rias pontuais, é satisfatória a 
qualidade de vida e as condi-
ções estruturais dos centros 
de recolhimento e assistência 
aos animais resgatados após 
o rompimento da barragem 
da Samarco, no distrito de 
Bento Rodrigues, em novem-
bro do ano passado.

O deputado Noraldino 
Júnior (PSC), que visitou as fa-
zendas onde se encontram os 
animais, disse que todos es-
tão sendo tratados de forma 
digna e que recebem o devi-
do atendimento veterinário. 
“Não detectamos animais em 
condições de maus-tratos, 
que justificariam uma inter-
venção ou denúncia”, disse.

Apesar disso, Noraldi-
no afirmou que, desde que a 
comissão deu início às visitas 
para monitorar as condições 
desses animais, sempre são 
oferecidas sugestões de alte-
rações a serem feitas nos lo-
cais. Essas sugestões, segundo 
o parlamentar, até agora têm 
sido atendidas pela Samarco. 
Melhorias – A médica vete-
rinária Flávia Ferreira, que 
acompanhou a visita da últi-
ma sexta, confirmou que, de 
forma geral, os animais es-
tão bem tratados, contando 
com abundância de comida 
e água, bem como com lo-
cais limpos. Ela ponderou, 
entretanto, que o ambiente 
ainda é improvisado e pre-

COMISSÕES
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Manifestantes pedem mobilização 
contra reformas em curso no Brasil

Deputados temem perda de conquistas sociais   
nefícios. “Já estão revisando 
auxílios e mudando regras do 
salário-maternidade”, anteci-
pou. “Somos minoria e esta-
mos assistindo ao desmonte 
do que foi construído com lu-
ta, em conferências por todo 
o Brasil”, desabafou o deputa-
do federal Padre João.
Unidade – Marcelino Rocha, 
presidente da Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
do Brasil, ressaltou que gran-
de parte dos brasileiros não 
se deram conta do que está 
acontecendo e que é preciso 
reformar a luta. Wanderson 
Rocha, coordenador da Cen-
tral Sindical e Popular (CSP), 
também pregou unidade dos 
movimentos e das centrais 
sindicais para a construção de 
uma greve ampla e geral.

Terceirização – O economista 
Frederico Luiz Melo sinteti-
zou as críticas ao Projeto de 
Lei Complementar Federal 
30/15, que trata da terceiriza-
ção, ao enfatizar que ele cria 
uma cadeia de terceirizações 
em todos os setores e força o 
trabalhador a ser contratado 
como pessoa jurídica, o que 
o deixa sem o resguardo dos 
benefícios da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

Ele também pontuou 
que a alta rotatividade na 
terceirização inviabiliza que o 
trabalhador acumule tempo 
de Previdência para garantir 
a aposentadoria.

Para o economista, a re-
forma da Previdência, mesmo 
ainda não definida totalmen-
te, dificultará o acesso aos be-

é legislado, em um país com 
o direito de greve cada vez 
mais atacado”, reiterou. 

Já o deputado André 
Quintão (PT) considerou as 
reformas em curso um “re-
trocesso ao século passado” 
e um golpe nas conquistas 
sociais e trabalhistas. Ainda 
assim, o parlamentar frisou 
que o Brasil não está calado e 
que há manifestações e ocu-
pações em todos os estados. 

Por sua vez, Mari Lúcia 
Zonta, secretária-geral do Sin-
dicato dos Analistas Tributá-
rios da Receita Federal (Sin-
direceita-MG), salientou que, 
enquanto a PEC 55/16 com-
promete recursos para bene-
fícios sociais, não atinge aque-
les destinados ao pagamento 
de juros da dívida pública.

A PEC 55/16 foi alvo das prin-
cipais críticas da audiência. 
“A proposta é inconstitucio-
nal, mas a Justiça está acovar-
dada, coligada com o golpe. 
E o Parlamento, eleito pelo 
poder econômico, está domi-
nado”, afirmou o deputado 
Rogério Correia. “Depois do 
golpe político, vem o golpe 
social. Temos que nos apro-
ximar dos setores populares”, 
completou a deputada Marí-
lia Campos (PT).

A parlamentar frisou o 
possível comprometimento 
da política de remuneração 
do salário mínimo, com con-
sequências graves para 40 
milhões de brasileiros que 
recebem essa remuneração. 
“Ainda querem sobrepor o 
que é negociado sobre o que 

Sarah Torres 

Participantes de audiência criticaram a PEC dos gastos públicos, a terceirização e mudanças na Previdência

também a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT-MG), Beatriz Cerqueira. 
Ela denunciou que o movi-
mento vem sendo criminali-
zado pela mídia e pelas ins-
tituições, mas ressaltou que 
ele não pode ser criminaliza-
do pela sociedade.

tadura. O deputado federal 
Padre João (PT-MG) também 
se disse surpreendido pelos 
secundaristas, que estão fa-
zendo das escolas suas “trin-
cheiras de luta”.

“Se não fosse pelas ocu-
pações, não teríamos um dia 
de luta como hoje”, ressaltou 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), que solicitou a audi-
ência em parceria com o de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB), se disse esperanço-
so de que a união entre estu-
dantes e trabalhadores possa 
transformar o Brasil, como 
ocorreu na luta contra a di-

A audiência pública conjun-
ta das Comissões de Direitos 
Humanos e do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social que deveria tratar da 
regulamentação da terceiri-
zação acabou encampando 
as várias reformas em curso 
no Brasil e fechando, com um 
grande debate, o dia nacio-
nal de luta contra a retirada 
de direitos, realizado na últi-
ma sexta-feira (11). Centenas 
de pessoas se manifestaram 
contra mudanças na Previ-
dência, nos gastos públicos e 
em questões trabalhistas.

A reunião ainda prestou 
uma homenagem aos estu-
dantes que ocupam escolas e 
universidades em todo o Esta-
do contra a reforma do ensino 
médio e a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 55/16, 
que limita o crescimento dos 
gastos públicos federais por 
20 anos. “É uma luta impor-
tante”, frisou o deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB). Vários 
alunos pediram apoio à causa 
e enfatizaram que estão cons-
cientizando os colegas sobre 
as consequências da reforma. 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Musical O que você vai ser quando crescer?
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 10/11 
 1h40 Comissão de Educação (6/7) – Importância do ensino da 

diversidade no Estado
 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 

com Élida Pinto 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 

Descubra o que é o orçamento público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Meio Ambiente e de Proteção dos Animais 

(26/10) – Manejo de capivaras contra a febre maculosa
 13h Geração – Comediante Carlos Nunes

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (18/10) – Desafios dos municípios para 

garantir o direito à saúde
17h30 Segunda Musical – Marcos Maturro, Stephanie Toledo e  

Valéria Gazire
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (25/10) – Situação 

dos alunos inscritos no Poupança Jovem
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Unificação das polícias 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA

Quarta-feira (16/11)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, as circunstâncias da morte de torcedor do Cruzeiro durante 
uma partida no Mineirão. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

9h45
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho (Plenarinho I) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Tea-

tro) – debater, com a presença de convidados, a experiência uruguaia de 
legalização da maconha. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório)

Quinta-feira (17/11)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

18h30
• Encontro Internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integrali-

dade Possível (Minascentro)

Sexta-feira (18/11)
8h30

• Encontro Internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integrali-
dade Possível (Minascentro)

9 horas
• Comissão de Educação (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, a implantação de políticas públicas referentes às medidas socio-
educativas, bem como promover lançamento de campanha da Pastoral 
do Menor e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em defesa das 
medidas socioeducativas. Requerimento: deputado Rogério Correia 

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Pílulas sonoras

16 horas
• Comissão de Cultura (Salão Nobre) – debater, com a presença de convi-

dados, ações de valorização e divulgação do patrimônio cultural vincu-
lado ao Barroco mineiro. Requerimento: deputados Bosco e Cristiano 
Silveira e deputada Ione Pinheiro 

Sábado (19/11)
8h30

• Encontro Internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integrali-
dade Possível (Minascentro)


