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Começa discussão de parecer sobre
abertura de processo contra o governador

Começou ontem, na Reunião 
Ordinária de Plenário, a fase 
de discussão do parecer da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) relativo ao Ofí-
cio do Superior Tribunal de 
Justiça (OSJ) 1/16, que trata 
do pedido de autorização 
para instauração de proces-
so, por infração penal co-
mum, contra o governador.

Com isso, abriu-se o prazo 
de seis reuniões para a discus-
são do parecer. Isso significa 
que, se o parecer ficar em pau-
ta por mais cinco reuniões, or-
dinárias ou extraordinárias, a 
discussão será encerrada e ini-
cia-se o processo de votação. 

Na última quarta-feira 
(16), o parecer aprovado 
pela CCJ foi lido em Plená-
rio. O documento recomen-
da que não seja autorizada 
a instauração de processo 
contra o governador. 
Pronunciamentos – A Reu-
nião Ordinária de ontem 
teve pronunciamentos aca-
lorados dos deputados da 
situação e da oposição, além 
de protestos nas galerias.

Na discussão do parecer 
da CCJ, cada orador dispõe 
de até dez minutos para se 
pronunciar sobre a matéria, 
no total de uma hora por 
reunião. Nessa fase, acon-
teceu uma discussão entre 
os deputados Sargento Ro-
drigues (PDT) e Agostinho 
Patrus Filho (PV). O primeiro 

chegou a interromper seu 
pronunciamento e descer da 
tribuna para interpelar o co-
lega, que também foi em sua 
direção. Ambos foram conti-
dos por outros deputados.

Na votação em Plenário 
do parecer da CCJ, o quórum 
mínimo para votação é de 52 
deputados (dois terços da 

Assembleia). Considerando- 
-se que o parecer é pela não 
autorização da ação penal no 
STJ, é necessário um mínimo 
de 52 votos contrários para 
derrubá-lo, ou seja, aprovar a 
autorização. Encerrada a vo-
tação em Plenário, a ALMG 
encaminhará o resultado ao 
STJ em até dois dias.

Bloco de oposição tenta atrasar votação
A oposição tem tentado adiar 
a votação do parecer até 
que consiga acesso total ao 
inquérito da Polícia Federal 
que investigou o governador, 
no âmbito da Operação Acrô-
nimo. Diante do parecer da 
CCJ favorável ao governador, 
os deputados de sua base de 
apoio querem o contrário: 
acelerar a votação no Plená-
rio, sob o argumento de que 
a investigação cometeu abu-
sos e que essa situação tem 
contribuído para aprofundar 
a crise no Estado.

Esse impasse tem gera-
do diversos embates entre 
os deputados que apoiam 

o governador e os da oposi-
ção. Ontem, diversos parla-
mentares se pronunciaram 
sobre os fatos ocorridos na 
véspera, em que objetos fo-
ram atirados das galerias no 
Plenário e o deputado Paulo 
Guedes (PT) foi agredido em 
frente ao Palácio da Inconfi-
dência, quando se dirigia ao 
seu gabinete.
STF – O deputado Arnaldo 
Silva (PR) ainda advertiu 
que qualquer decisão que 
o Plenário tome pode ser 
alterada pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ao qual 
a oposição recorreu. Posi-
ção semelhante também 

foi manifestada pelo parla-
mentar Felipe Attiê (PTB).

O deputado Gustavo Va-
ladares (PSDB), líder da Mi-
noria, pediu a interrupção 
da contagem dos prazos da 
tramitação do pedido para 
autorizar o processo contra 
Pimentel até que o STJ dê to-
tal acesso aos documentos do 
inquérito. Sobre esse pedido, 
a Presidência respondeu que 
essa medida pode ser toma-
da, desde que haja um acordo 
de líderes.
Crítica – Na discussão do pa-
recer da CCJ, já ao final da 
Reunião Ordinária, se reveza-
ram na tribuna os deputados 

Durval Ângelo (PT), líder do 
Governo, Sargento Rodrigues,  
André Quintão (PT), Gustavo 
Valadares e Gustavo Correia 
(DEM). Os dois últimos apre-
sentaram requerimentos pa-
ra adiamento da discussão; 
O deputado Durval Ângelo 
lamentou que os colegas pos-
sam estar confundindo o que 
está sendo analisado em Ple-
nário. “Não estamos analisan-
do um crime de responsabili-
dade, mas um crime comum. 
E a Constituição Federal diz 
que o governador só pode ser 
processado por crime comum 
com a autorização do Poder 
Legislativo estadual”, disse. 

Ricardo Barbosa 

Primeira reuniào de Plenário para decidir futuro de investigação contra Pimentel tem debate entre deputados
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Alto índice de leishmaniose no Vale do
Rio Doce será tema de audiência pública

A Comissão Extraordinária de 
Proteção dos Animais quer 
discutir, em Governador Vala-
dares, a grande incidência de 
leishmaniose no Vale do Rio 
Doce. A comissão aprovou 
ontem requerimento nesse 
sentido do deputado Noral-
dino Júnior (PSC) e das depu-
tadas Ione Pinheiro (DEM) e 
Celise Laviola (PMDB).

A presidente da Asso-
ciação de Proteção e Bem 
Estar Animal de Governa-
dor Valadares, Silvana Silva, 
que participou da reunião, 
afirmou que a leishmaniose 
atinge 70% dos animais reco-
lhidos na cidade. Ela também 
denunciou que o Centro de 
Controle de Zoonoses do mu-
nicípio é como um “campo de 
concentração, onde ocorre 
holocausto de animais”.

Alessandro Ferraz, verea-
dor eleito de Governador 
Valadares, acrescentou que 
um bebê de cinco meses 
morreu, há cerca de 15 dias, 
também vítima de leishma-
niose. “A proteção aos ani-
mais foi uma bandeira da 
minha campanha e quero 

levar soluções para esse 
problema”, salientou.

A deputada Celise Lavio-
va solicitou que a audiência 
abranja também outros mu-
nicípios da região que enfren-
tam problema semelhante.
Mercado – Na mesma reu-
nião, o deputado Noraldino 
Júnior anunciou para 1º de 
dezembro uma audiência 
pública sobre o comércio de 
animais no Mercado Central 
de Belo Horizonte, que foi 
suspenso recentemente por 
decisão liminar resultante 
de ação do Ministério Públi-
co. “As lojas nem sequer têm 
alvará da vigilância sanitária, 
que é um requisito legal pa-
ra o funcionamento. Não há 
como reverter essa sábia de-
cisão”, afirmou.
Mulheres – A Comissão Ex-
traordinária das Mulheres 
também aprovou requeri-
mentos ontem. Por solici-
tação da deputada Marília 
Campos (PT), a comissão 
vai debater o uso de ter-
mos pejorativos como ex-
pressões de violência con-
tra a mulher. 

A parlamentar justificou 
que é preciso construir uma 
cultura de respeito que não 
inferiorize ou humilhe as mu-
lheres. Em sua opinião, esses 
xingamentos têm a clara ten-
tativa de ridicularização. 

Outra audiência, reque-
rida pelas deputadas Rosân-
gela Reis (Pros), Geisa Tei-
xeira (PT) e Marília Campos, 
tem por finalidade debater 

o Dia Internacional pela Eli-
minação da Violência contra 
a Mulher, comemorado em 
25 de novembro. 

Já o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) propôs reunião 
para discutir a implantação, no 
Estado, do dispositivo conhe-
cido como “botão do pânico”, 
que seria uma ferramenta de 
proteção para mulheres que 
sofrem violência doméstica. 

ORADORES

Comissão também aprovou requerimento sobre o comércio de animais

Flávia Bernardo 

Agressão
Paulo Guedes (PT) repercutiu 
os acontecimentos da reu-
nião de Plenário da última 
quarta (16), na qual, segun-
do ele, alguns parlamentares 
tumultuaram a leitura do pa-
recer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) sobre a 
autorização para abertura de 
processo contra o governa-
dor. “Não podemos aceitar a 

intolerância”, afirmou. Na se-
quência, o deputado comen-
tou sobre a agressão que so-
freu, ainda na quarta (16), ao 
se dirigir para seu gabinete, 
agradecendo a rápida ação 
das Polícias Legislativa e Mi-
litar. Sobre a crise no Estado, 
ele disse que a situação foi 
herdada por Pimentel das 
administrações anteriores. 
Em aparte, Carlos Pimenta 

(PDT) cumprimentou o co-
lega Hely Tarqüínio (PV) por 
sua postura na condução 
dos trabalhos do Plenário, 
na ausência do presidente 
Adalclever Lopes (PMDB), e 
prestou solidariedade a Pau-
lo Guedes. Rogério Correia 
(PT), também em aparte, dis-
se que as agressões sofridas 
pelo colega serão tema de 
audiência pública.

Desculpas
A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) também se mostrou 
decepcionada com os fatos 
registrados na reunião de Ple-
nário da última quarta-feira 
(16). Para ela, o povo mineiro 
merece um pedido de des-
culpas da classe política. Na 
mesma linha, ela criticou a 
presença de policiais legisla-

tivos nas galerias do Plenário 
ontem, lamentando ainda o 
fato de a tropa de choque da 
PM ter se posicionado dentro 
da Assembleia na véspera. Na 
sua visão, há um distancia-
mento crescente entre os po-
líticos e a sociedade. Em apar-
te, o deputado Arlen Santiago 
(PTB) ironizou a postura do PT, 
agora disposto a dialogar em 

um momento de dificuldade 
do governador. Também em 
aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) criticou o fato 
do deputado Paulo Guedes, 
vítima de agressão, ter dado 
razão à PM quando ele foi agre-
dido por policiais em Ouro Pre-
to. “A democracia que ele exige 
aqui é a mesma que exigi no ca-
so de Ouro Preto”, comparou.
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Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
Em que medida a eleição nos Estados Unidos nos ensina sobre o momento político mundial? 
Na política externa, o que esperar para o Oriente Médio, a Rússia e a China? E para a América 
Latina, em especial para o Brasil? A eleição de Donald Trump é o assunto do Assembleia Deba-
te, que reúne Oswaldo Dehon, professor de Relações Internacionais do UNA e do Ibmec; David 
Ribeiro, professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos; Dawisson Lopes, pro-
fessor de Política Internacional da UFMG; e Gilberto Libânio, professor do Departamento de 
Ciências Econômicas da UFMG. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

GERAÇÃO
O Geração traz os atores Xisto Siman e Rodrigo Robleño para falar um pouco sobre a magia do 
palhaço. Xisto é um dos fundadores da Companhia Circovolante, que, entre outras atividades, 
promove o Encontro Internacional de Palhaços, em Passagem de Mariana. Rodrigo Robleño, 
que encarna o palhaço Vira Lata, excursionou com a companhia canadense Cirque du Soleil 
durante quatro anos. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

PANORAMA
O Panorama analisa a segurança do paciente nas instituições de saúde, os riscos que ele cor-
re ao ser hospitalizado e a qualidade da assistência prestada pelas redes pública e privada 
no Brasil. Os convidados são Renato Couto, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, e 
Breno Figueiredo Gomes, diretor da Comissão Permanente de Segurança do Paciente da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais. Eles comparam os índices brasileiros com os de outros países 
e discutem formas de prevenir essas ocorrências, que podem causar sérios danos ao paciente. 
Domingo, às 22 horas.

Sábado Domingo
 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 16/11
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (22/6) – Assistência farmacêutica no Estado
 6h Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 7h Parlamento Brasil
 7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 
políticas e econômicas

 8h30 Comissão de Saúde (19/10) (inédito) – Situação da água nos 
municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o impacto 
nas condições de saúde da região

11h45 Palestra – Município e a política de mobilidade urbana, com 
Eduardo Fernandes Silva 

 13h Resenha da Semana (inédito)
	13h30	 #Confirma
 14h Compactos de Comissões 
14h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Compacto da 

semana: Teleaulas de 1 a 5
 16h Panorama – Eficiência no serviço público
16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
17h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
18h30 Resenha da Semana
 19h Geração (inédito) – Palhaços Xisto Sisman e Rodrigo Robleño
19h30 Zás – Peça Solteiro fora de forma 
 20h Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
 21h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas
 22h Segunda Musical – Duo de flautas e Antonio Carlos de Magalhães
22h30 Palestra – Reflexos no novo CPC no Direito Processual Eleitoral, 

com Tarcísio Vieira de Carvalho Neto

• programação sujeita a alterações 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 17/11
 2h45 Comissão de Agropecuária (24/8) – Relevância estratégica do 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
 4h35 Palestra – Voto obrigatório ou facultativo, com Edilene Lobo e 

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

Segunda Musical/Mundo Político
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Peça Solteiro fora de forma
 9h Documentário – Memórias rompidas: um ano depois da lama
 10h Comissão de Educação (1º/11) – Proposta de resolução da 

Secretaria Estadual de Educação que trata da designação para 
função pública na rede estadual de educação básica em 2017

12h30 Geração – Palhaços Xisto Sisman e Rodrigo Robleño 
 13h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas
 14h Compactos de Comissões
14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Duo de flautas e Antonio Carlos de Magalhães
15h30 Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
16h30 Compactos de Comissões
 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Brasil Eleitor/Mundo Político
 18h Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo
 19h Minas é Muitas – Catas Altas 
19h50 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 22h Panorama – Segurança do paciente
22h30 Via Justiça – Combate ao tráfico de pessoas
	 23h	 #Confirma
23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

• programação sujeita a alterações 
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8h30
• Encontro internacional Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integralida-

de Possível (Minascentro/Belo Horizonte)
9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
9 horas

• Comissão de Educação (Auditório) – debater, com a presença de con-
vidados, a implantação de políticas públicas referentes às medidas 
socioeducativas, 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

13h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 

quatro proposições, entre as quais o PL 3.003/15 (1º turno), do deputado 
Thiago Cota, que torna obrigatória a implementação de medidas com fins 
educativos para reparar danos causados ao ambiente escolar no Estado

14 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

dos, ações de valorização e divulgação do patrimônio cultural vinculado 
ao Barroco mineiro. Requerimento: deputados Bosco e Cristiano Silveira 
e deputada Ione Pinheiro

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Reunião Extraordinária (9 horas)
Parecer sobre OSJ 1/16

Da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer conclui pela não 
autorização do processamento do governador por infração penal co-
mum, no Superior Tribunal de Justiça. Discussão do parecer

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 a armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Reunião Extraordinária (14 horas)
Mesma pauta da reunião anterior

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da reunião anterior

 0h Plenário (continuação)
 2h Comissão de Educação (6/7) – Importância do ensino da 

diversidade no Estado
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 5: 

Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Cultura do estupro
 9h Assembleia Notícia – Reunião Extraordinária de Plenário  

(ao vivo)
 12h Memória e Poder – Jurista Francisco Rezek
 13h Mundo Político 
13h30 Comissão de Educação (ao vivo)

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Cultura do estupro
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo de flautas e Antonio Carlos de 

Magalhães
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Combate ao tráfico de pessoas
23h30 Zás (inédito) – Peça Solteiro fora de forma 

• programação sujeita a alterações 


