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Deputados terão acesso à íntegra
de processo contra o governador

Parlamentares licenciados retornam à ALMG
Lopes, solicitou um minuto 
de silêncio, devido ao faleci-
mento da filha do deputado 
Thiago Cota (PMDB). O depu-
tado Sávio Souza Cruz pediu 
que a homenagem se esten-
desse também ao falecimen-
to de Hugo Bengtsson Júnior, 
ex-presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.

Com a volta dos parla-
mentares, tornam-se suplen-
tes a deputada Geisa Teixeira 
(PT) e os deputados Tony Car-
los (PMDB), Geraldo Pimenta 
(PCdoB) e Pinduca Ferreira 
(PP).
Homenagem – No início da 
reunião, o presidente da AL-
MG, deputado Adalclever 

Cherem (PSD), Ricardo Faria 
(PCdoB) e Sávio Souza Cruz 
(PMDB) à Assembleia ocorre 
para que eles participem da 
votação do parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça 
sobre o ofício do STJ que tra-
ta do pedido de autorização 
para instauração de processo 
contra o governador. 

Na Reunião Extraordinária de 
Plenário realizada na manhã de 
ontem, foi comunicada a volta 
de quatro parlamentares que 
se licenciaram para ocupar se-
cretarias de Estado. As exonera-
ções foram publicadas no Diá-
rio do Executivo de sábado (19).

O retorno dos deputados 
Carlos Henrique (PRB), Fábio 

manifeste sobre isso em até 
cinco dias. Para o parlamentar, 
após essa manifestação, o pro-
cesso pode voltar a tramitar. 
“O ministro Herman Benjamin 
já deixou claro que o rito é de 
responsabilidade da Assem-
bleia”, enfatizou. 

Uma Reunião Extraordiná-
ria de Plenário foi convocada 
para hoje, às 18 horas, além da 
Reunião Ordinária, às 14 horas. 

Já o líder do Governo na 
ALMG, deputado Durval Ânge-
lo (PT), também em entrevista, 
argumentou que a Casa arguiu 
o ministro sobre a pertinência 
da divulgação dos documen-
tos que correm em segredo 
de Justiça, mas que não havia 
recebido resposta. O despa-
cho do STJ determina a distri-
buição integral do processo e 
estipula que a Assembleia se 

Gustavo Valadares (PSDB), Gus-
tavo Corrêa (DEM) e Sargento 
Rodrigues (PDT), que questio-
naram, sobretudo, desconheci-
mento da íntegra do processo. 
Em entrevista à imprensa na 
tarde de ontem, Gustavo Vala-
dares, que é líder da Minoria, 
reforçou que não há como se 
manifestar quanto ao processo 
sem conhecer as supostas pro-
vas contra o governador.

A Presidência da Assembleia 
suspendeu a reunião de Plená-
rio da tarde de ontem, em que 
teria prosseguimento a discus-
são do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
sobre o pedido de autorização 
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) para a instauração de 
processo contra o governador 
Fernando Pimentel por infração 
penal comum. O presidente 
Adalclever Lopes (PMDB) infor-
mou que, por determinação do 
ministro do STJ Herman Benja-
min, a cópia integral dos docu-
mentos que instruem o proces-
so seria distribuída a todos os 
parlamentares ainda ontem.

O Ofício do STJ (OSJ) 
1/16, que trata do pedido de 
autorização para abertura de 
processo contra o governa-
dor, foi recebido pelo Plenário 
da ALMG em 25 de outubro, 
com prazo de 30 dias para 
tramitação. A Comissão de 
Constituição e Justiça opinou 
pela não autorização. O pare-
cer está em Plenário, tendo 
cumprido três das seis reuni-
ões exigidas pelo Regimento 
Interno da Assembleia para 
encerramento da discussão.

O despacho do ministro 
Herman Benjamin, relator do 
processo no STJ, datado da úl-
tima sexta-feira (18), atende re-
clamação feita pelos deputados 

Raíla Melo 

Presidência da ALMG acatou determinação do ministro relator da ação penal no STJ, Herman Benjamin
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Estratégias diferentes garantem sucesso
na oferta de serviços públicos de saúde

Reforma de igreja pode cancelar casamentos

aprimorar a saúde pública no 
Brasil e a importância dos três 
dias de debate. “O SUS é um sis-
tema pobre para gente pobre. É 
óbvio que algumas coisas pre-
cisam mudar, mas esse debate 
precisa primeiro deixar de ser 
tabu”, avaliou.

fornecedores. Mas, ao usar o 
serviço, ainda é preciso pagar 
uma coparticipação. Em ape-
nas 12 anos, foi alcançada a 
universalização da cobertura.
Desafio – Ao final do encontro, 
o deputado Antônio Jorge (PPS) 
ressaltou os desafios para se 

do surge alguma demanda 
mais complicada, dizem que é 
preciso paciência. Em Portugal, 
o recurso tem que aparecer, 
mesmo que de um dia para o 
outro”, pontuou o secretário de 
Estado da Saúde de Portugal, 
Manuel Delgado.

Lá em Portugal, o merca-
do de planos de saúde é prati-
camente inexistente. “Todo ci-
dadão tem direito a qualquer 
tipo de tratamento, mas equi-
dade não é necessariamente 
igualdade de direitos. Quem 
mais precisa tem mais direi-
tos”, resumiu Delgado.
Coreia do Sul – O sistema de 
saúde da Coreia do Sul é for-
temente embasado na pres-
tação privada de serviços. 
Cabe ao Serviço Nacional de 
Seguros de Saúde (NHIS) cole-
tar as contribuições dos cida-
dãos, negociar e contratar os 

Portugal e Coreia do Sul estão 
bem perto de atingir a excelên-
cia na oferta de serviços públi-
cos de saúde. Embora ambos 
exijam uma participação finan-
ceira direta do cidadão para 
bancar o atendimento, que va-
ria conforme a condição social, 
em Portugal o governo contro-
la todo o sistema, enquanto o 
Executivo assumiu um papel 
de organizador e fiscalizador 
entre os coreanos.

Essas lições de sucesso 
foram apresentadas no último 
sábado (19), no Minascentro, 
no último dia do Encontro In-
ternacional Direito à Saúde, 
Cobertura Universal e Integra-
lidade Possível. O evento foi 
organizado pela Assembleia em 
parceria com o Banco Mundial, 
o Tribunal de Justiça e o Minis-
tério Público de Minas Gerais.

“Na América Latina, quan-

Willian Dias

Encontro abordou as experiências de Portugal e Coreia do Sul na saúde

SAÚDE

COMISSÕES

também afirmou que a Cúria 
Metropolitana, que tem assen-
to no Comitê Gestor da Pampu-
lha, teria sido informada sobre 
a necessidade de não agenda-
mento dos casamentos. No en-
tanto, o padre Ademir Ragazzi, 
da igreja de São Francisco de 
Assis, disse não ter recebido 
nenhum documento que solici-
tasse essa medida. 
Conciliação – O deputado 
Elismar Prado (sem partido), 
que pediu a audiência, lem-
brou que os noivos já firma-
ram compromissos para a 
realização das cerimônias. 
“Queremos conciliar a rea-
lização das obras com a ga-
rantia do direito de vocês”, 
disse, dirigindo-se aos noivos 
presentes.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) ratificou as pa-
lavras do colega e se disse in-
dignado em nome dos noivos 
e seus familiares, submetidos 
a uma situação que ele classi-
ficou de constrangedora. 

da igreja. Ela informou que a 
Igrejinha da Pampulha apre-
senta problemas de infiltra-
ção, que estariam compro-
metendo estruturas internas.

Para tentar resolver o im-
passe, Arroyo considerou a pos-
sibilidade de serem adotadas 
medidas paliativas para conten-
ção da infiltração e de as obras 
no local serem adiadas para o 
fim de 2017, o que viabilizaria 
a realização de casamentos até 
meados de novembro.
Unesco – Michele Arroyo 
ainda ponderou que, no caso 
de as obras não ocorrerem 
agora, seria importante que 
essa decisão seja encaminha-
da à Unesco, reafirmando o 
compromisso de restauração. 
Ela ressaltou a necessidade 
de que o governo federal e o 
município, responsáveis, res-
pectivamente, pelos recursos 
e pela obra em si, manifes-
tem-se sobre a viabilidade de 
prorrogação da reforma.

A presidente do Iepha 

igreja devem ser feitas para 
adequar o local às normas da 
Unesco, que declarou este ano 
todo o Conjunto Arquitetônico 
da Pampulha como patrimônio 
cultural da humanidade.

De acordo com a presi-
dente do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico (Iepha), Michele Ar-
royo, as obras são essenciais 
também para a conservação 

O adiamento para o fim de 
2017 do início das obras na igre-
ja de São Francisco de Assis, a 
Igrejinha da Pampulha, em Belo 
Horizonte, foi apontado como 
alternativa para evitar o cance-
lamento de 229 cerimônias de 
casamento já agendadas para 
o próximo ano. O assunto foi 
discutido ontem pela Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte. As obras na 

Possibilidade de cancelamento de cerimônias foi tema de audiência

Sarah Torres
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Entidades sindicais demonstram solidariedade
condenação dos criminosos.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), que requereu a reu-
nião, lembrou que os traba-
lhadores prestavam serviços 
relevantes ao Estado em uma 
região que historicamente tem 
denúncias de trabalho escravo. 
Ele pretende aprovar requeri-
mentos a serem encaminhados 
ao STF e ao TRF1 para pedir 
celeridade no julgamento dos 
recursos dos condenados pelo 
crime. Além disso, o deputa-
do quer agendar uma visita ao 
TRF1, para pressionar o órgão 
quanto ao imediato andamen-
to do processo.

a esses crimes e é preciso lutar 
contra as ações de retirada de 
direitos, segundo ele, propos-
tas pelo governo federal.
Agilidade – A deputada fe-
deral Jô Moraes (PCdoB-MG) 
disse que sua sensação é de 
impotência, uma vez que, 
passados 13 anos da chacina 
de Unaí, ainda há uma nega-
ção da Justiça. Entretanto, ela 
entende que a classe traba-
lhadora não pode desistir da 
luta. Jô Moraes sugeriu que a 
comissão solicite à presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Carmen Lúcia, 
que exija o cumprimento da 

foi um fato isolado, como de-
monstra a precarização da clas-
se trabalhadora. “Somos solidá-
rios aos auditores do trabalho, 
que combatem a relação análo-
ga à escravidão”, pontuou.

O vice-presidente da Nova 
Central dos Trabalhadores, Da-
vi Silva, também lamentou que 
o crime continue impune, uma 
vez que os assassinos, apesar 
de condenados, estão livres. 
Ele defendeu a fiscalização do 
trabalho e disse que vem ocor-
rendo um processo crescente 
de sucateamento da categoria. 
Na sua opinião, falta sensibili-
dade do Judiciário em relação 

O representante do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), Enio Boh-
nenberger, afirmou que o tra-
balho escravo continua existin-
do em todo o País nas grandes 
fazendas e que massacres co-
mo o de Unaí acontecem em 
razão da impunidade. Para ele, 
a Justiça é lenta e favorece a cri-
minalidade. Por isso, convocou 
os trabalhadores para que se 
mantenham vigilantes.

Da mesma forma, o se-
cretário-geral da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Jairo 
Nogueira, salientou que o que 
aconteceu em Unaí não só não 

Auditores fiscais cobram que autores de
chacina em Unaí cumpram suas penas

plag), Carlos Calazans, que 
era delegado regional do 
trabalho na época do crime, 
destacou que, apesar de os 
envolvidos na chacina terem 
sido condenados a mais de 
100 anos de prisão, o proces-
so continua parado em Brasí-
lia há mais de um ano. “É uma 
situação que não tem fim. 
Temos que cobrar agilidade e 
justiça”, completou.

carização do trabalho. “Não se 
trata de ameaças, e sim de ata-
ques frontais ao que foi con-
quistado ao longo das últimas 
décadas. Projetos de lei fede-
rais que ampliam a terceiriza-
ção e retiram direitos avançam 
no Congresso”, alertou.

O diretor-chefe de Rela-
ções Sindicais e Trabalhistas 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-

de enfraquecimento da Justiça 
do Trabalho. Queremos que 
essa condenação se efetive o 
quanto antes”, pediu.

Alessandra Ribeiro, tam-
bém auditora fiscal do traba-
lho, reforçou que a categoria 
deseja mostrar sua indignação 
com o não cumprimento da 
condenação dos assassinos. 
Ela ressaltou que se observa, 
no Brasil, uma agenda de pre-

Representantes do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
sindicalistas e parlamentares 
lamentaram, em reunião da 
Comissão de Direitos Humanos 
realizada ontem, que, mesmo 
após quase 13 anos da chama-
da “chacina de Unaí”, os assas-
sinos continuem em liberdade. 

Três auditores fiscais e um 
motorista foram mortos a tiros 
quando faziam uma fiscaliza-
ção de rotina na zona rural de 
Unaí, em janeiro de 2004. Os 
acusados de participação no 
crime já foram julgados e con-
denados. Mas os mandantes 
(os irmãos Antério e Norberto 
Mânica) e os intermediários 
(Hugo Pimenta e José de Cas-
tro) aguardam em liberdade o 
julgamento de recurso no Tri-
bunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), em Brasília.

O auditor fiscal do traba-
lho Athos Vasconcelos disse 
que o não cumprimento da 
pena pelos responsáveis pelo 
crime é um atestado de impu-
nidade. Segundo ele, a chacina 
foi um ataque aos servidores e 
ao Estado. “Estamos às véspe-
ras de se completar 13 anos 
da chacina, em um tempo em 
que o governo busca reduzir 
ou retirar direitos dos traba-
lhadores. Há um movimento 

Ricardo Barbosa 

Audiência lembrou crime em que auditores fiscais e um motorista foram mortos durante fiscalização
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 horas

• Feira Solidária da Reforma Agrária (Espaço Democrático José Aparecido 
de Oliveira) – cessão de espaço

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

de convidados, a escala de trabalho que estaria sendo adotada no Bata-
lhão de Polícia de Trânsito apenas para os policiais militares que exer-
cem suas funções em motocicletas. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

10 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Espaço Democrático José Aparecido de 

Oliveira) – debater, com a presença de convidados, a situação de assen-
tamento no município de Campo do Meio. Requerimento: deputado 
Rogério Correia

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da co-

missão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 
pareceres sobre o PL 3.794/16 (1º turno), do procurador-geral de Jus-
tiça, que fixa o percentual de revisão dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Ministério Público; e sobre o PL 3.840/16 (1º turno), do 
Tribunal de Justiça, o qual concede a revisão anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do Poder Judiciário 

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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 (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre três 
proposições, entre as quais o PL 3.613/16 (1º turno), do deputado Arnal-
do Silva, que autoriza o Executivo a doar trecho rodoviário ao município 
de Abadia de Dourados

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar pareceres sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis 
a pessoas com deficiência visual; e sobre o PL 1.367/15 (1º turno), da 
deputada Ione Pinheiro, que trata da adaptação de computadores em 
lan houses e estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas 
com deficiência visual 

16 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – debater, com a pre-

sença de convidados, o tratamento dispensado pelo poder público às 
pessoas que fazem grafismo urbano na Capital. Requerimento: deputa-
da Marília Campos

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar proposições da comissão

Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) - ouvir o deputado Paulo 
Guedes sobre as agressões que ele sofreu na última quarta-feira (16), 
quando se dirigia ao seu gabinete. Requerimento: deputado Rogério 
Correia

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Parecer sobre OSJ 1/16

Da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer conclui pela não auto-
rização do processamento do governador, por infração penal comum, 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 governo, 
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 obri-
gação 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 pu-
rificação 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 obrigatório o 

atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares do 
Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disciplinares 
de natureza grave e inserir menção a cancelamento de registros disciplina-
res. 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 paga-
mento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a hospitais 
filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes sem fins lucrati-
vos 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 (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
 1h Segunda Musical – Duo de flautas e Antonio Carlos de 

Magalhães
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (28/6) – Violência em Além 

Paraíba
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 

proteção social, com Patrus Ananias 
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 7: 

Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 
políticas e econômicas

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Epidemia de sífilis 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Combate ao tráfico de pessoas 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 7: 

Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Reunião Extraordinária de Plenário
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Epidemia de sífilis 
 20h Sala de Imprensa – Redes sociais e jornalismo 
 21h Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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