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Fórum Técnico Startups em Minas
chega à sua etapa final na Assembleia

A Assembleia promove esta 
semana a etapa final do Fó-
rum Técnico Startups em Mi-
nas Gerais – A Construção de 
Uma Nova Política Pública. 
De quarta (23) a sexta-fei-
ra (25), os participantes do 
evento vão discutir propos-
tas para aprimorar políticas 
públicas de estímulo a esses 
empreendimentos.

Um dos convidados da 
abertura do fórum é Uri Ado-
ni, membro da Jerusalem 
Venture Partner (JVP Media 
Quarter), uma empresa es-
pecializada no investimento 
de capital em startups reco-
nhecida mundialmente. O 
israelense fará uma palestra 
magna e falará sobre a expe-
riência de seu país na cons-
trução de um ambiente fa-
vorável ao desenvolvimento 
de iniciativas voltadas para 
a inovação tecnológica. A 
programação do primeiro 
dia da etapa final, que se in-
cia às 13 horas, ainda conta 
com painéis temáticos e ou-
tras palestras. 

Na quinta-feira (24), ha-
verá discussões de propostas 
em três grupos de trabalho, 
a partir das 8h30. As suges-
tões serão levadas, então, à 
plenária final do fórum, mar-
cada para sexta-feira (25), 

às 9 horas, para votação e 
priorização daquelas que vão 
embasar a elaboração, pelos 
deputados, de um marco re-
gulatório para as startups em 
Minas, incluindo o aprimora-
mento do Projeto de Lei (PL) 

3.578/16, dos deputados An-
tônio Carlos Arantes e Dalmo 
Ribeiro Silva, ambos do PSDB. 
O documento final do evento 
será entregue ao presiden-
te da Assembleia, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB).

Startups são jovens empresas projetadas para explorar novos serviços, sob condições de incerteza mercadológica 

Guilherme Dardanhan – 1/9/16

Chacina de Unaí pauta audiência
A programação da ALMG tam-
bém terá audiências públicas. 
Hoje, às 9 horas, no Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira, a Comissão de 
Direitos Humanos vai debater 
os desdobramentos do cri-
me conhecido como “chacina 
de Unaí”, ocorrido em 2004. 
Três auditores fiscais e um 
motorista do Ministério do 
Trabalho e Emprego foram as-
sassinados quando realizavam 
uma fiscalização de rotina na 
zona rural da cidade. 

Às 10h30, no Auditório, 
a possibilidade de cancela-
mento de 200 casamentos 
agendados para até novem-
bro de 2017, na Igrejinha da 

Pampulha, na Capital, será 
tema de reunião da Comissão 
de Defesa do Consumidor. O 
cancelamento se deve à an-
tecipação das reformas que 
a igreja deverá realizar pa-
ra se adequar às normas da 
Unesco, que declarou todo 
o Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha como patrimônio 
cultural da humanidade.

No Plenário, às 20 horas, a 
Igreja do Evangelho Quadran-
gular vai receber homenagem 
pelos  60 anos de sua fundação.

Na terça-feira (22), está 
agendada uma audiência para 
as 9 horas, no Plenarinho IV. 
A Comissão de Segurança Pú-
blica pretende discutir a carga 

horária e a escala de trabalho 
que vêm sendo adotadas em 
unidades da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros.

Os 20 anos de criação da 
cooperativa de crédito Sicoob 
Crediserv serão lembrados às 
15 horas, no Plenarinho III, 
pela Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico. 
Proteção da mulher – Com 
a finalidade de debater po-
líticas públicas referentes à 
proteção da mulher no Vale 
do Jequitinhonha, a Comis-
são de Participação Popular 
se reúne às 9h30 de quarta-
-feira (23), no Teatro. Às 15 
horas, no Plenarinho IV, a 
Comissão de Saúde vai ouvir 

o procurador-geral do Minis-
tério Público de Contas do 
Estado sobre parecer que re-
comenda a rejeição das con-
tas do governo do Estado re-
lativas ao exercício financeiro 
de 2015, em especial sobre o 
descumprimento do mínimo 
constitucional de aplicação 
de recursos na saúde. 

Na sexta-feira (25), às 14 
horas, a Comissão do Trabalho 
vai debater, em Coronel Fabri-
ciano (Vale do Aço), a situação 
da Justiça do Trabalho. Encer-
rando as atividades da sema-
na, a Irmandade Nossa Senho-
ra do Rosário e São Benedito, 
de Uberlândia, recebe home-
nagem pelo seu centenário.
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Especialistas apontam os principais
desafios da saúde na América Latina

Os debates do segundo dia 
do Encontro Internacional 
Direito a Saúde, Cobertura 
Universal e Integralidade 
Possível, na última sexta- 
-feira (18), foram marcados 
pela apresentação, por es-
pecialistas em saúde de pa-
íses da América Latina, dos 
desafios enfrentados para 
garantir o atendimento inte-
gral à saúde da população. 
O evento é organizado pela 
Assembleia em parceria com 
o Banco Mundial, o Tribunal 
de Justiça e o Ministério Pú-
blico de Minas Gerais.

Segundo a assessora de 
Saúde Pública em Assuntos Re-
gulatórios do Chile, Andrea Mar-
tones, a legislação do país busca 
garantir a proteção à saúde 
com acesso livre e igualitário. O 
serviço de urgência é gratuito, 
mas a prestação de serviços é 
feita por meio de atendimento 
público e privado.

“O trabalhador contribui 
com 0 a 7% do custo do servi-
ço, de acordo com a sua renda, 
tanto no sistema público quan-
to no privado”, relatou. No en-
tanto, somente 77% da popu-
lação é atendida pelo sistema 
público de saúde. 

Para Rodrigo Salinas, pro-
fessor da Faculdade de Medi-

cina da Universidade do Chile, 
agora é preciso atender a todos 
de forma homogênea e reduzir 
a contribuição da população de 
acordo com a sua renda.
México – Os debatedores des-
tacaram que há, ainda, um im-
portante caminho de moder-
nização do marco legal a ser 
percorrido. A coordenadora 
do Programa de Saúde Pública 
do Instituto Tecnológico Autô-
nomo do México, Sofía Char-

vel, por exemplo, disse que, 
apesar de todos os cidadãos 
mexicanos terem direito ao 
atendimento básico na rede 
pública, os tetos de cobertura 
ainda são um desafio para o 
governo, que se ressente de 
um marco regulatório.

Sofía também destacou 
que, desde 2012, existe um 
seguro popular, que vem auxi-
liando no processo de univer-
salização do acesso à saúde. 

Argentina – O subsecretá-
rio de Gestão de Serviços 
Assistenciais do Ministério 
da Saúde da Argentina, Raúl 
Ramos, relatou que, no país, 
a universalização ainda não é 
uma realidade, principalmen-
te nas classes mais baixas. Na 
avaliação de Ramos, a cober-
tura é inapropriada e gera um 
custo social alto, uma vez que 
existe segmentação e frag-
mentação do acesso. 

 O Encontro Internacional de Saúde é organizado pela ALMG em parceria com o Banco Mundial, o TJ e o MP

Guilherme Bergamini 

Judicialização é problema comum aos países
Costa Rica, Uruguai e Co-
lômbia, assim como o Brasil, 
reconheceram legalmente o 
acesso à saúde como um di-
reito fundamental dos seus 
cidadãos. Mas, no caminho 
da universalização, ficam 
duas lições: o dinheiro não 
é tudo e a judicialização da 
saúde é uma ameaça que po-
de inviabilizar todo o sistema.

Rodolfo Piza, ex-presiden-
te executivo da Caixa Costarri-
quense de Seguro Social, lem-
brou que mais gasto não se 
reflete necessariamente em 
melhores serviços. “A deman-
da é elástica, e os recursos, 
finitos. Em última instância, 

não se pode dar tudo a to-
dos”, constatou. 
Uruguai – No Uruguai, a ju-
dicialização é parcialmente 
contida por um sistema de 
priorização dos serviços e 
produtos ofertados no sis-
tema público, conforme ex-
plicou o advogado Santiago 
Pereira, membro da Associa-
ção Internacional de Direito 
Processual.

“Praticamente não há 
litígio. O que não é prioriza-
do é que é alvo de ações ju-
diciais, na maior parte das 
vezes mais estimuladas pe-
la mídia do que pela indús-
tria farmacêutica”, contou. 

Colômbia – A médica Mery 
Bolívar, gestora no Ministé-
rio da Saúde da Colômbia, 
lembrou que a judicializa-
ção no país aumentou em 
2008, após uma decisão da 
Suprema Corte, que levou a 
um custo atual de 10% dos 
recursos da saúde pública 
com o cumprimento de de-
cisões judiciais. 
Desigualdade – Coube ao bra-
sileiro Oswaldo Silva, subpro-
curador-geral da República, 
reforçar as mazelas da judicia-
lização. “Ela salva os visíveis e 
mata os invisíveis”, resumiu.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) alertou sobre os de-

safios da integralidade pos-
sível no SUS. “O que é pos-
sível já está bem regulado, 
mas precisamos buscar na 
experiência internacional o 
que é mais efetivo, pois a re-
alidade cheia de problemas 
está se impondo”, ressaltou 
o parlamentar.
Abertura – A abertura do 
Encontro Internacional ocor-
reu na última quinta-feira 
(17). Autoridades como o 
ex-ministro da Saúde José 
Gomes Temporão e o depu-
tado Arlen Santiago (PTB) 
reforçaram os principais de-
safios para o financiamento 
do SUS.
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Campanha da CNBB quer vencer
a exclusão de menores infratores

A superlotação de centros 
educacionais de internação, a 
qualificação deficiente de ser-
vidores e até mesmo a falta 
de sensibilidade da sociedade 
ainda desafiam a ressocializa-
ção de menores infratores em 
Minas. O alerta para a neces-
sidade de reverter essa situa-
ção apontada por deputados, 
gestores e agentes pastorais 
marcou a audiência pública 
realizada na última sexta-feira 
(18) pela Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia.

O objetivo da reunião, so-
licitada pelo deputado Rogé-
rio Correia (PT), foi promover 
o lançamento da campanha 
“Dê oportunidades porque 
ninguém nasce infrator”, da 
Pastoral do Menor e da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

“Não será no nosso siste-
ma prisional ou com medidas 
socioeducativas atropeladas 
que o menor infrator vai re-
construir sua vida”, advertiu 
o secretário-geral de uma das 
regionais Leste da CNBB, dom 
José Carlos Campos.

Segundo ele, é preciso 
esclarecer e sensibilizar a so-
ciedade e o governo para a 
importância e o aprimoramen-
to da aplicação das medidas 
socioeducativas preconizadas 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).
Vagas – A representante do 
Ministério Público Estadual, 
Paola Nazareth, anunciou 
que, nos próximos dez anos, 
deverão ser criadas 4,8 mil 
novas vagas para internação 
de menores em Minas.

O número atenderia a 
demandas levantadas a partir 
de inquérito civil público ins-
taurado pelo MP para apurar 
o déficit de vagas no sistema 
socioeducativo. Junto com a 
ampliação de vagas, o Estado 
também planeja aportar mais 
recursos financeiros e ofere-
cer apoio técnico ao sistema.
Abandono – O representante 
da Secretaria de Estado de De-
fesa Social, Bernardino Cunha, 
fez, contudo, ressalvas à cria-
ção de vagas. Na sua avaliação, 
a ênfase nessa expansão es-
conderia as falhas reais de um 
cenário de exclusão do jovem. 

De acordo com Bernar-
dino, 89% dos menores infra-
tores que cumprem medidas 
de internação no Estado têm 
entre 15 a 18 anos, são negros 

e pobres. Somente 10 % deles 
estão no nível médio, a escola-
ridade que seria esperada para 
a faixa etária. A maioria está 
fora da escola há quatro anos, 
e 71% começaram a usar dro-
gas entre 10 e 15 anos de ida-
de. “É um perfil que já sinali-
zava para uma necessidade de 
atenção”, alertou o gestor.

Para o representante do 
Executivo, outro problema é a 
ênfase desproporcional à inter-
nação de menores em estabe-
lecimento educacional, quando 
o ECA preconiza outras medi-
das anteriores, como a presta-
ção de serviços à comunidade.
Importância – O deputado 
Rogério Correia considerou 
que a campanha da CNBB 
ganha ainda mais importân-
cia na conjuntura atual. Ele 

anunciou que diversos re-
querimentos serão encami-
nhados pela comissão para a 
melhoria do sistema socioe-
ducativo. “Estamos vendo se 
aprofundar uma crise econô-
mica mundial, com grave re-
percussão na área social, afe-
tando os mais pobres”, disse 
o parlamentar, criticando, no 
cenário nacional, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/16, que limita o 
crescimento dos gastos públi-
cos federais.

Já o deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) cobrou uma 
atenção maior dos órgãos res-
ponsáveis com o interior do 
Estado e anunciou que está 
defendendo a formação de 
uma frente parlamentar em 
defesa dos menores.

Campanha “Dê oportunidades porque ninguém nasce infrator” foi lançada na Comissão de Educação

Clarissa Barçante 

Projeto facilita parcerias com escolas
Ainda na última sexta-feira 
(18), a Comissão de Educa-
ção aprovou pareceres de 1º 
turno favoráveis a duas pro-
posições. O PL 2.426/16, do 
deputado Noraldino Júnior 
(PSC), institui o programa 
Escola Melhor: Sociedade 
Melhor, a fim de estimular 

parcerias com empresas e 
pessoas que queiram contri-
buir com a melhoria da qua-
lidade das escolas estadu-
ais, por meio de doações de 
livros, patrocínio para obras 
de reforma, disponibilização 
de equipamentos de infor-
mática e acesso à internet 

e promoção de palestras. O 
relator foi o deputado Paulo 
Lamac (Rede).

Já o Projeto de Lei (PL) 
2.225/15, do deputado 
Cristiano Silveira (PT), pro-
põe a criação de um siste-
ma online para acompanha-
mento das notas dos alunos 

das escolas estaduais pelos 
seus pais. Seu objetivo é 
facilitar o acompanhamen-
to do desempenho esco-
lar dos estudantes da rede 
estadual por seus pais ou 
responsáveis. A proposição 
também foi relatada pelo 
deputado Paulo Lamac. 
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Dia do Barroco motiva pacto pela
preservação de obras sacras mineiras

Um pacto entre o Estado, a 
Igreja e a sociedade civil, para 
assegurar a preservação do 
patrimônio cultural mineiro – 
considerado o mais importan-
te do País. A sugestão surgiu 
na audiência realizada pela 
Comissão de Cultura na última 
sexta-feira (18), em homena-
gem ao Dia do Barroco, come-

morado nessa data. Durante a 
reunião, também foi apresen-
tada a terceira edição da Carta 
Pastoral do Episcopado Minei-
ro, lançada originalmente em 
1926, lembrando os 90 anos 
do histórico documento.

“Conclamo a todos para 
nos ajudar a cuidar do nosso 
patrimônio, que não pertence 

apenas ao presente, mas tam-
bém fará parte do patrimônio 
das gerações vindouras”, afir-
mou o deputado Bosco (PT-
doB). Ele lembrou que o Dia 
do Barroco é comemorado na 
data de morte do mais impor-
tante expoente dessa manifes-
tação cultural, Antônio Francis-
co Lisboa, o Aleijadinho.

“A preservação do patri-
mônio deve ser gerida pelo 
Estado, mas é importante for-
marmos uma rede de prote-
ção aos nossos bens”, sugeriu 
o coordenador da Promotoria 
de Patrimônio Cultural do Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais, Marcos Paulo Miranda. 
Ele lamentou que 60% de to-
das as obras sacras do Estado 
estejam, atualmente, na mão 
de colecionadores particulares 
e até em outros países. Por is-
so, sugeriu o pacto para tentar 
recuperar esse patrimônio.

O secretário de Estado 
de Cultura, Angelo Oswal-

do, afirmou que o Executivo 
tem aumentado os esforços 
para a preservação cultu-
ral em Minas. Ele reforçou 
o trabalho de recuperação 
de três importantes igrejas: 
Nossa Senhora do Rosário, 
no distrito de Brejo do Am-
paro, em Januária; a Matriz 
de Nossa Senhora da Con-
ceição, em Matias Cardoso; 
e a Matriz do Santíssimo 
Sacramento, em Jequitibá.
Preservação – A Carta Pas-
toral do Episcopado Mi-
neiro, lançada em maio 
de 1926, em Juiz de Fora, 
simboliza, segundo o pro-
motor Marcos Paulo Mi-
randa, “o primeiro pedido 
de socorro” pela preser-
vação do patrimônio das 
igrejas, que tiveram obras 
destruídas e saqueadas ao 
longo da história. “Foi a 
primeira iniciativa que não 
partiu do poder público”, 
lembrou o promotor.

Importância do Barroco mineiro foi ressaltada pela Comissão de Cultura

Sarah Torres 

Estudantes pedem punição a policiais
Estudantes que participaram 
de uma manifestação em fren-
te à UFMG, na região da Pam-
pulha, em Belo Horizonte, na 
última sexta-feira (18), com-
pareceram a duas reuniões 
de comissões da Assembleia 
na tarde do mesmo dia, para 
denunciar a violência policial e 
pedir punição aos envolvidos. 
As denúncias foram feitas em 
reuniões das Comissões de 
Direitos Humanos e de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia.

Durante a reunião da Co-
missão de Direitos Humanos, os 
estudantes exibiram um vídeo 
que mostra os policiais entran-
do na UFMG para perseguir os 
manifestantes, que fugiam após 
a explosão de bombas de efeito 
moral. Segundo os estudantes, a 
repressão à manifestação resul-
tou em 15 feridos. A manifes-
tação era contra as propostas 
federais de reforma do ensino 
médio e de congelamento dos 
gastos públicos por 20 anos.

A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou um requerimen-
to para que seja solicitada ao 
governador, entre outras provi-
dências, a instauração de proces-
so administrativo disciplinar para 
apurar as denúncias. O deputado 
Cristiano Silveira (PT) leu uma nota 
divulgada por Fernando Pimentel, 
na qual ele expressa o respeito à li-
berdade de manifestação e garan-
te que os excessos ocorridos serão 
devidamente apurados. 
Parcialidade – A estudante 
Giovana Almeida, do curso 
de Geografia da UFMG, afir-
mou que o vídeo exibido na 
Assembleia mostra que são 
mentirosas matérias exibi-
das pela TV Globo sobre o 
caso. “Eles disseram que os 
estudantes jogaram pedras 
e galhos nos policiais. Isso é 
mentira”, ratificou.

Segundo os participantes 
da manifestação, dois oficiais 
se sucederam no comando 
do destacamento que acom-

panhou o protesto na Pam-
pulha. O primeiro, segundo 
eles, teria negociado com os 
estudantes, mas o segundo 
teve uma atuação truculenta 
e comandou a repressão.

A deputada federal Jô Mo-
raes (PCdoB-MG), que partici-
pou da reunião da Comissão 
de Direitos Humanos, cobrou 

também punição para o crime 
federal de invasão da UFMG 
pela Polícia Militar.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) e o deputado Rogé-
rio Correia (PT) também se 
solidarizaram com os estu-
dantes. “Faço parte dessa lu-
ta que resiste ao retrocesso 
neste País”, salientou Marília.

Estudantes denunciaram truculência da PM durante manifestação

 Daniel Protzner 
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ACONTECE NA SEMANA

ORDEM DO DIA

Segunda-feira (21/11)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – debater, com a presença de convidados, os desdobramentos do crime 
conhecido como “chacina de Unaí”. Requerimento: deputado Rogério Correia 

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

10h30
• Comissões de Defesa do Consumidor (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, o risco de cancelamento de duzentos casamentos agen-
dados na Igrejinha da Pampulha. Requerimento: deputado Elismar Prado

14 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Reunião Extraordinária (10 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 mantenha um 
banco de dados com informações relativas às 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

PLENÁRIO

Continua em discussão parecer sobre 
abertura de processo contra o governador

A Mesa da Assembleia convo-
cou três Reuniões Extraordi-
nárias de Plenário para hoje, 
às 10 horas, às 14 horas e às 
18 horas. O objetivo é dar se-
quência à discussão do pare-
cer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) contrário 
à continuidade do processo, 
por infração penal comum, 
contra o governador.

A decisão foi tomada na 
Reunião Extraordinária da úl-
tima sexta-feira (18) e comu-
nicada pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). Essa foi a se-
gunda reunião, de um total 
de seis, destinadas à discus-
são do parecer relativo ao 
ofício do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que solicitou 
o posicionamento do Legisla-
tivo estadual. Caso o parecer 

fique em pauta por mais qua-
tro reuniões de Plenário, será 
encerrada a discussão e ini-
ciado o processo de votação.
Requerimento reconsiderado 
– Alguns deputados pediram 
para discutir a ata da reunião 
anterior. O deputado Gusta-
vo Corrêa (DEM) registrou 
que, na Reunião Ordinária 
de quinta-feira (17), a oposi-
ção havia apresentado dois 
requerimentos: um para que 
a votação fosse nominal e 
outro de adiamento da dis-
cussão. Na ata lida na última 
sexta (18), os dois requeri-
mentos foram considerados 
prejudicados. O parlamentar 
lembrou que houve entendi-
mento entre base e oposição 
para que o requerimento de 
adiamento de discussão não 
fosse prejudicado.

A Mesa da Assembleia 
reconsiderou a decisão an-
terior, acatando esse últi-
mo requerimento.
Pressão – Já o deputado Ar-
naldo Silva (PR) denunciou 

que a executiva nacional 
de seu partido decidiu que 
os parlamentares que não 
votarem a favor do gover-
nador serão expulsos da 
agremiação.

Foram convocadas três Reuniões Extraordinárias de Plenário para hoje

 Pollyanna Maliniak 
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 0h Zás – Peça Solteiro fora de forma
 0h30 Comissão de Saúde (20/10) – Programa Estadual de Prevenção 

e Controle do Câncer de Mama
 4h15 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini Martins 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 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 – Combate ao tráfico de pessoas
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
	 9h30	 #Confirma
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 13h Geração – Palhaços Xisto Sisman e Rodrigo Robleño

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 6: 
Aprenda a ler as leis orçamentárias

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)
19h30 Segunda Musical – Duo de flautas e Antonio Carlos de 

Magalhães
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 60 anos de 

fundação, em Minas, da Igreja do Evangelho Quadrangular 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 
• programação sujeita a alterações 

ACONTECE NA SEMANA (cont.)
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 60 anos de fundação da 
Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais. Requerimento: de-
putado Leandro Genaro

• Segunda Musical (Teatro) – Recital da Fundação de Educação Artística

Terça-feira (22/11)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença de 

convidados, a escala de trabalho que estaria sendo adotada no Batalhão de 
Polícia de Trânsito apenas para os policiais militares que exercem suas fun-
ções em motocicletas. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, os 20 anos de atuação do Sicoob Crediserv e 
proceder à entrega de diploma de votos de congratulações à instituição. 
Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes  

• Comissão de Transporte (Plenarinho II)
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
16 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) 

Quarta-feira (23/11)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, as políticas públicas referentes à proteção da mulher no 
Vale do Jequitinhonha. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire

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)
• Fórum Técnico Startups em Minas (ALMG) – abertura 

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – ouvir o procurador-geral do Ministério 

Público de Contas de Minas Gerais sobre parecer que recomenda a rejei-
ção das contas do governo do Estado relativas ao exercício financeiro de 
2015, em especial sobre o descumprimento do mínimo constitucional de 
aplicação de recursos na saúde. Requerimento: deputado Arlen Santiago

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

Quinta-feira (24/11)

9 horas
• Fórum Técnico Startups em Minas (ALMG) – atividades dos grupos 

de trabalho
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)

Sexta-feira (25/11)

9 horas
• Fórum Técnico Startups em Minas (ALMG) – Plenária final

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo de dança contemporânea Modi fico

14 horas
• Comissão do Trabalho (Coronel Fabriciano) – debater, com a presença 

de convidados, a situação da Justiça do Trabalho no município. Requeri-
mento: deputado Celinho do Sinttrocel

20h30
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Irmandade Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito, de Uberlândia, pelo seu centenário. Requeri-
mento: deputado Rogério Correia 


