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Superior Tribunal de Justiça suspende
tramitação de processo contra Pimentel

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) suspendeu, por dez 
dias, a tramitação do Ofício 
1/16, que trata do pedido de 
autorização para instauração 
de processo contra o gover-
nador Fernando Pimentel. 
A matéria estava em discus-
são no Plenário, na tarde de 
ontem, mas será retirada da 
pauta das próximas reuniões. 
Durante as discussões, depu-
tados da oposição também 
pediram a nulidade de todo 
o processo já realizado, o que 
foi negado pela Presidência 
da Assembleia.

O requerimento de nuli-
dade foi feito pelos deputa-
dos Gustavo Corrêa (DEM) 
e Bonifácio Mourão (PSDB). 
Ambos recorreram a des-
pacho do ministro Herman 
Benjamin, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), datado 
da última sexta-feira (18), 
que classificou como impres-
cindível o conhecimento, 
por parte de todos os depu-
tados, da íntegra dos docu-
mentos que instruem o pro-
cesso contra o governador.

“A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) fez o parecer 
baseado em apenas parte des-
ses documentos”, argumentou 
o deputado Gustavo Corrêa. 
Além disso, segundo ele, as 
discussões do parecer em Ple-
nário também não refletem a 
integralidade dos fatos. “É im-
possível ler toda a documen-

tação de um dia para o outro. 
Queremos que a transparência 
prevaleça”, afirmou.

“Vamos votar um pare-
cer da CCJ que está viciado, 
porque as provas já deveriam 
ser conhecidas na comissão”, 
reforçou o deputado Bonifá-
cio Mourão. Já o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) 

citou trechos das acusações 
e defendeu que a votação do 
parecer seja nominal. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), por sua vez, criticou 
o que chamou de “justiçamen-
to” contra o governador Fer-
nando Pimentel. “Nem houve 
julgamento, e já querem tirá-lo 
do cargo”, salientou.

Parecer sobre o Ofício 1/16, que estava em discussão no Plenário, teve tramitação interrompida por dez dias 

Para Presidência, anulação seria protelação
Em resposta às questões 
de ordem, a Presidência da 
ALMG afirmou que a de-
cisão liminar do ministro 
Herman Benjamin não de-
cretou a nulidade dos atos 
já praticados, mas apenas a 
suspensão da tramitação da 
matéria até o recebimento 
das informações requisita-
das. “Inexistindo decisão ju-
dicial em sentido contrário, 
não há como se falar em nu-
lidade dos atos processuais 
até aqui praticados”, afirma 
o texto da decisão.

A decretação de nulida-
de, ainda segundo a Presidên-

cia, configuraria protelação 
do procedimento e infringên-
cia à própria determinação 
do STJ, que fixou prazo de 30 
dias para tramitação do pe-
dido de processamento. De 
acordo com o texto, como a 
determinação judicial para 
acesso integral aos documen-
tos ocorreu apenas na última 
segunda-feira (21), data em 
que a decisão foi juntada ao 
processo, os trâmites ante-
riores foram válidos.

A Presidência também 
salienta que os documentos 
fornecidos aos deputados 
desde o início do processo 

“trazem todas as nuances dos 
fatos imputados ao governa-
dor e das provas colhidas na 
fase do inquérito, inexistindo 
dúvidas de que foram ple-
namente suficientes para a 
análise prévia, meramente 
opinativa, realizada pela CCJ”.
Histórico – O ofício do STJ 
com a cópia da denúncia 
oferecida pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) contra o 
governador, juntamente com 
o pedido de autorização pa-
ra prosseguimento da ação 
penal naquela corte, foi re-
cebido em Plenário no dia 25 
de outubro. No dia 11 de no-

vembro, a CCJ aprovou pare-
cer pela não autorização da 
abertura de processo contra 
o governador. Na votação 
em Plenário, será necessá-
rio um mínimo de 52 votos 
contrários para derrubar o 
parecer, ou seja, aprovar a 
autorização. 
Comunicado – Ainda durante 
a reunião, foi lido comuni-
cado do deputado Rogério 
Correia, líder do Bloco Minas 
Melhor, com informação de  
que os deputados Léo Porte-
la (PRB) e Arnaldo Silva (PR) 
deixam de ocupar a vice-li-
derança desse bloco.

Pollyanna Maliniak 
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Igreja Quadrangular recebe homenagem
Os 60 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular em 
Minas Gerais foram comemorados na última segunda-feira (21), 
no Plenário. Junto com o deputado Noraldino Júnior (PSC), 
o deputado Leandro Genaro (PSD), autor do requerimento 
para a solenidade, entregou uma placa alusiva à homena-
gem ao seu pai, o ex-deputado Antônio Genaro, presidente 
estadual da entidade.

Fundada pela evangelista Aimee Semple McPherson em 
Oakland (EUA), a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou a 
Minas Gerais em 1956. A primeira igreja no Estado foi inaugu-
rada em Juiz de Fora (Zona da Mata) e, atualmente, existem 
mais de 2 mil unidades em Minas. Ao longo desses 60 anos, a 
instituição criou vários projetos sociais. 

O Projeto Margarida, por exemplo, possui duas vans equi-
padas com aparelhos de mamografia e eletrocardiograma, 
auxiliando a prevenção de doenças como o câncer de mama. 

Comissão destaca trabalho de cooperativa
A importância das cooperativas de crédito para o fortalecimen-
to do sistema financeiro do Brasil foi exaltada na homenagem 
aos 20 anos de funcionamento da Sicoob Crediserv – banco 
cooperativo voltado para servidores públicos municipais. Em 
audiência promovida ontem pela Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, o diretor-presidente da instituição, Jacó 
Lampert, recebeu diploma com votos de congratulações, a 
requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB).

“Na área do crédito, o sistema cooperativo tem sido fun-
damental para proteger o pequeno correntista”, afirmou o 
deputado, citando os diferentes segmentos beneficiados por 
essas instituições, como funcionários públicos e agricultores.

“Acredito que o sistema cooperativo é a alternativa para 
melhorar o sistema financeiro brasileiro”, complementou o 
deputado Felipe Attiê (PTB), que criticou as altas taxas prati-
cadas no País e o uso político das grandes instituições.

Clarissa Barçante

Sarah Torres 

Oposição comenta delação premiada
Na reunião da Comissão de 
Segurança Pública convocada 
para ontem com o intuito de 
discutir escalas de trabalho 
no Corpo de Bombeiros e na 
Polícia Militar, deputados co-
mentaram informações dadas 
em delação premiada pelo 
empresário Benedito de Oli-
veira Neto, o Bené, ao Minis-
tério Público Federal, no âm-
bito da Operação Acrônimo, 
da Polícia Federal.

Desde a última segunda- 
-feira (21), às 18h30, os par-
lamentares têm acesso à có-
pia integral dos documentos 
que instruem o processo, por 
infração penal comum, con-
tra o governador Fernando 
Pimentel no Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ). A divul-
gação segue determinação 
do ministro do STJ Herman 
Benjamin sobre o envio dos 
documentos aos deputados, 
inclusive das partes sob se-
gredo de Justiça.

A audiência pública não 
ocorreu devido à ausência 
dos convidados. Os depu-
tados lamentaram o fato e 
disseram que a reunião de-
ve ser remarcada. Estiveram 
presentes os deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente da comissão, Felipe 
Attiê (PTB), Carlos Pimenta 
(PDT), João Leite (PSDB), 
Paulo Guedes (PT), Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e Dir-
ceu Ribeiro (PHS).  Audiência prevista não ocorreu devido à ausência de convidados 

Guilherme Bergamini 



23 de novembro de 2016 quarta-feira – Assembleia Informa • 3COMISSÕES

Grafistas urbanos cobram políticas
públicas para fomentar a arte de rua

Mais respeito da sociedade 
e, consequentemente, do po-
der público às várias formas 
de grafismo urbano. É o que 
defenderam ontem os partici-
pantes de audiência pública da 
Comissão de Participação Po-
pular. O debate atendeu a re-
querimento da deputada Ma-
rília Campos (PT), que apontou 
como alternativa a retomada 
de políticas públicas que ame-
nizem a repressão aos chama-
dos artistas urbanos.

Segundo a deputada, Belo 
Horizonte é uma das capitais 
que mais reprime essa prática 
no País, indo na direção con-
trária ao entendimento vigen-
te em outras grandes metró-
poles mundiais. Atualmente, 
de acordo com a parlamen-
tar, três pichadores estão 
presos e 17 submetidos ao 
recolhimento domiciliar no-
turno, além de terem de usar  
tornozeleiras eletrônicas.

Um desses pichadores 
já teria sido condenado a oi-
to anos e seis meses de prisão 
pela pichação da Biblioteca 
Pública Estadual Luis de Bessa. 
Uma multa no valor de R$ 10 
milhões também estaria sendo 
cobrada de um grupo de 19 
pichadores, sendo que o valor 
médio desse tipo de punição 
fica em torno de R$ 15 mil.

Na avaliação da deputada 
Marília Campos, a repressão 
desmedida serve de pretexto 

para a violência policial. “Várias 
formas de arte e comunicação 
competem entre si nas metró-
poles. O curioso é que algumas 
são estimuladas, e outras, con-
sideradas crimes”, afirmou.
Legislação – A Lei Federal 
9.605, de 1998, que trata dos 
crimes ambientais, tipifica 
como crime pichar ou cons-
purcar edificação ou monu-
mento urbano, com pena de 
detenção de três meses a um 
ano, além de multa.

No entanto, o ato de grafi-
tar foi descriminalizado pela Lei 
Federal 12.408, de 2011. Essa 
diferença entre as duas modali-
dades – o grafite, que, baseado 
em desenhos, seria socialmen-
te aceito, e o chamado “pixo” 
ou “escrita urbana” – estaria 
também contribuindo para os 
abusos das autoridades.

Segundo o professor Fer-
nando Nogueira, do curso de 
Direito da Universidade Federal 
de Lavras (Ufla), o dano da pi-

chação é tão ínfimo que pode-
ria ser resolvido fora da esfera 
penal. “O muro branco é uma 
dimensão da propriedade pri-
vada que deveria ser entendida 
como algo público”, avaliou.

Na avaliação do advogado, 
como a pena prevista na lei é le-
ve, os chamados pichadores têm 
sido denunciados por formação 
de quadrilha, ação que se segue 
à ação irregular da PM em inves-
tigações e ao uso da tortura para 
obtenção de confissões.

Grafiteiros lutam para sair da marginalidade
Uma liderança entre os artis-
tas urbanos de Belo Horizon-
te, Frederico Eustáquio, mais 
conhecido como Negro F., diz 
que tanto a pichação quanto 
o grafite são expressões legí-
timas de uma camada segre-
gada da população. “A picha-
ção é uma escrita de rua. Foi 
assim que eu comecei a inte-
ragir com a cidade. Hoje, vivo 
de grafite e com ele sustento 
minha família”, contou.

Segundo Negro F., essas 
manifestações artísticas dão 

a oportunidade ao jovem da 
periferia de sair do anonima-
to, de ser visto pela socieda-
de que o oprime. Na sua opi-
nião, o Estado ainda não está 
preparado para manter pro-
jetos que possibilitem uma 
vazão a essa inquietude da 
juventude. “Estamos dispos-
tos ao diálogo, mas não abri-
mos mão da liberdade para 
nos expressarmos”, disse.

Roberto Andrés, profes-
sor da Faculdade de Arquite-
tura da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), 
lembrou que, curiosamente, 
também ontem foi aberta 
uma exposição no Palácio 
das Artes em que o maior 
símbolo é uma pichação, o 
que contraria essa onda de 
criminalização por critérios 
estéticos. “Temos que valori-
zar todas as formas de per-
formance no espaço público. 
A cidade precisa dialogar com 
seus conflitos”, analisou.
Tensão – A pesquisadora 
Ludmila Zaggo, do Grupo 

Cidade e Alteridade, traçou 
um histórico da relação das 
autoridades da Capital com a 
pichação, que, segundo ela, 
estaria vivendo um dos mo-
mentos de mais alta tensão, 
com vários exemplos de abu-
so policial. Ao relatar a con-
vivência pacífica de cidades 
como Barcelona, na Espa-
nha, com esse tipo de mani-
festação, ela disse conside-
rar estranho que, no Brasil, a 
avaliação da validade artística 
seja feita pela polícia.

Comissão de Participação Popular discutiu abordou a repressão aos chamados artistas urbanos

Daniel Protzner 
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MST cobra desapropriação de terra
em Campo do Meio, no Sul de Minas

A manutenção de decreto 
do governo para a desapro-
priação de áreas da Fazenda 
Ariadnópolis, em Campo do 
Meio (Sul de Minas), foi de-
fendida como uma forma le-
gítima de se resolver um con-
flito agrário que já dura mais 
de 15 anos. O assunto foi de-
batido ontem, em audiência 
realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos.

Suspenso por uma liminar, 
o decreto, que se refere à de-
sapropriação de uma área de 
cerca de 3,7 mil hectares, será 
julgado hoje pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
Os impetrantes da ação que 
questiona o decreto alegam 
que a desapropriação para a 
realização de reforma agrária é 
uma prerrogativa federal.

A Comissão de Direitos 
Humanos, que vai acompa-
nhar o julgamento, aprovou 
requerimento com um apelo 
para que o TJMG legitime a 
desapropriação, argumen-
tando se tratar de uma de-
cisão constitucional, apoiada 
por vários órgãos estaduais.

Segundo o advogado 
Carlos Alberto Torezani, uma 
área menor da fazenda é fru-
to de outro decreto de desa-
propriação, que também ha-
via sido suspenso por meio 
de liminar. Entretanto, há 
cerca de um mês, essa limi-
nar foi revogada.
Marco – Na avaliação do 
representante da direção 
estadual do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST), Silvio Neto, o 

decreto de desapropriação 
assinado pelo governador 
em 2015 foi um marco na 
história do Estado, mas não 
foi suficiente.

“Ele foi judicializado, o 
que é uma manobra para 
derrotar essa porta que se 
abre para que o governo pro-
mova o acesso à terra. Essas 
manobras envolvem suborno 
e lobby contrário ao decreto”, 
denunciou Silvio.

“Seja qual for a decisão, 
Campo do Meio e Ariadnópolis 
se convertem em um barril de 
pólvora. Responsabilizaremos o 
Estado pela morte de qualquer 
trabalhador”, afirmou Neto.

Ao fazer um histórico do 
caso, ele lembrou que a lu-
ta pela terra em Campo do 
Meio se iniciou em 1997. “Por 
vários momentos, fomos des-

pejados; em alguns desses 
momentos, destruíam-se cria-
ções, lavouras, casas. Foram 
seis reintegrações de posse ao 
longo da história e, em todas 
elas, nós voltamos”, frisou.
Órgãos estaduais – Para o 
defensor público Aylton Ma-
galhães, a edição dos decre-
tos pelo governo foi uma so-
lução justa e pacífica para a 
luta pela reforma agrária em 
Campo do Meio. Conforme 
informou, após a liminar que 
suspendeu a desapropriação 
da Fazenda Ariadnópolis, foi 
acordado com o TJMG que 
nenhuma medida de reinte-
gração seria tomada antes do 
julgamento do decreto. 

“Temos a ocupação de 
uma terra que não cumpre ne-
nhuma função social. Somos 
um País com grande concen-

tração de terras, em que há 
uma concessão de privilégios 
que ofende a ordem jurídica”, 
complementou a defensora 
pública Ana Cláudia Alexandre.

Na mesma linha, o de-
putado Rogério Correia (PT), 
que solicitou o debate, afir-
mou que o objetivo do decre-
to do governo é fazer justiça 
social, e não apenas reforma 
agrária. “É para resolver algo 
que já está consolidado há 
muito tempo”, disse.

O deputado Paulo Gue-
des (PT) se mostrou confian-
te em relação à decisão que 
será proferida pela Justiça 
quanto ao decreto de desa-
propriação da terra. Já o de-
putado Cristiano Silveira (PT) 
lembrou que questionamen-
tos sobre as ocupações têm 
sido recorrentes.

Reajuste de servidores segue para a FFO
Os Projetos de Lei (PLs) 
3.794/16 e 3.840/16, que tra-
tam da revisão anual de venci-
mentos de servidores do Minis-
tério Público (MP) e do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), respectivamente, tive-
ram pareceres de 1º turno fa-

voráveis aprovados ontem pela 
Comissão de Administração 
Pública. Ambas as proposições 
foram relatadas pelo deputado 
Gustavo Corrêa (DEM) e se-
guem para análise da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária.

De autoria do procurador- 
-geral de Justiça, o PL 3.794/16 
fixa em 4,39% o percentual de 
recomposição dos vencimentos 
e proventos dos servidores do 
MP, retroativo a maio deste ano. 

Já o PL 3.840/16, de auto-
ria do TJMG, define para a re-

visão anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do 
Poder Judiciário o percentual 
de 3,5 %, também de forma 
retroativa a maio deste ano.

A recomposição, nos dois ca-
sos, não se aplica aos servidores 
inativos sem direito à paridade.

 Representantes do MST foram recebidos ontem pela Comissão de Direitos Humanos

Clarissa Barçante 
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Reunião Ordinária (14 horas)
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)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Meio ambiente
O deputado Sávio Souza Cruz 
(PMDB) fez uma reflexão 
sobre o período em que foi 
secretário estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e de Saúde. Pri-
meiramente, ele agradeceu 
aos colegas por aprovarem a 
lei que reestruturou o Sise-
ma. “Ela harmonizou a pro-
teção ao meio ambiente e o 

Subutilização de aeroporto pauta reunião
A situação de abandono do 
Aeroporto da Pampulha vai 
ser discutida pela Comissão 
de Transporte, Comunica-
ção e Obras Públicas. Re-
querimento nesse sentido 
foi aprovado ontem pela 
comissão.

O deputado Agostinho Pa-
trus Filho (PV), que solicitou a reu-
nião, afirmou estar preocupado 
com a subutilização do terminal. 
Em entrevista à TV Assembleia, 
ele disse que vai solicitar a volta 
dos voos nacionais e regionais 
ao aeródromo da Capital.

Chacina – Na Comissão de 
Dieitos Humanos, foram apro-
vados requerimentos rela-
cionados ao crime conhecido 
como “Chacina de Unaí”. O 
deputado Rogério Correia (PT) 
quer realizar visitas ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e ao 

Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), em Brasília, 
para cobrar celeridade no jul-
gamento de recurso dos acusa-
dos de envolvimento no assas-
sinato de três auditores fiscais 
e de um motorista do Ministé-
rio do Trabalho, em 2004.  

ORADORES

desenvolvimento do Estado”, 
afirmou. Já sobre a saúde, Sá-
vio Souza Cruz disse que assu-
miu a secretaria com grande 
desafio, devido à falta de re-
cursos. O deputado também 
comentou o processo con-
tra o governador, avaliando 
que o presidente Adalclever 
Lopes (PMDB) tem buscado 
cumprir todas as determina-
ções do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). Ele também de-
fendeu a validade dos atos da 
CCJ, que emitiu parecer sobre 
o processo contra o governa-
dor. Em aparte, Paulo Guedes 
(PT) fez críticas à impunidade 
nos casos com envolvimento 
de políticos do PSDB e defen-
deu que todos estejam aten-
tos à onda de violência prati-
cada pelos que têm saudade 
da Ditadura Militar.

Governador
O deputado Fábio Cherem 
(PSD) defendeu o governa-
dor Fernando Pimentel, ao 
questionar se é possível criar 
uma instabilidade por atos 
anteriores à eleição de um 
político escolhido pelo vo-
to popular. “O governador 
está sendo bombardeado, 
em uma tentativa de invia-
bilizar a governabilidade no 

Estado. Isso é um desservi-
ço aos mineiros. Quantos 
na vida pública não foram 
achincalhados?”, questio-
nou. Para o parlamentar, o 
governador deve ter a chan-
ce de concluir o mandato 
e implantar seus projetos. 
Ele também elogiou o pre-
sidente Adalclever Lopes 
(PMDB) pela condução do 
processo contra Pimentel 

na Assembleia. Em aparte, 
Douglas Melo (PMDB) disse 
que o governador atendeu 
demandas de segurança pú-
blica da população de Sete 
Lagoas (Região Central). Em 
outro aparte, Leonídio Bou-
ças (PMDB) opinou que o ri-
to estabelecido pela ALMG e 
o parecer sobre o processo 
contra o governador na CCJ 
estão dentro da legalidade.

Esporte
O deputado Carlos Henrique 
(PRB) também fez um balanço 
do período em que foi Secre-
tário de Estado de Esportes. 
Ele listou diversas competi-
ções realizadas em Minas nos 
últimos dois anos, ressaltando 
que elas geraram renda e em-
prego para a população. O de-
putado também garantiu que 

as delegações que treinaram 
em Minas durante a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas elogia-
ram a segurança, a recepção e 
as instalações esportivas. Sobre 
os fóruns regionais realizados 
no Estado, Carlos Henrique afir-
mou que o esporte teve grande 
demanda, o que levou à criação 
do projeto Minas Gerais Territó-
rios Esportivos, que já atendeu 

165 mil crianças. Ele também 
citou a continuidade de progra-
mas de incentivo ao esporte, 
como o Bolsa Atleta. Em aparte, 
Cristiano Silveira (PT) lembrou 
que será julgado hoje o méri-
to da ação de desapropriação 
da Fazenda Ariadnópolis, em 
Campo do Meio (Sul de Minas), 
promovida pelo governo com 
vistas à reforma agrária.
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9 horas
• Entrevista coletiva – fórum técnico Startups em Minas (Teatro) 

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

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

9h45
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada (Plenari-

nho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.861/16 (turno único), do 
governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do 
Tribunal de Justiça do Estado e o remanejamento de dotações orçamen-
tárias do tribunal para o Fundo Financeiro de Previdência  

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre seis proposições, entre as quais o PL 
3.794/16 (1º turno), do procurador-geral de Justiça, que fixa o percen-
tual, relativo ao ano de 2016, para a revisão anual dos vencimentos e 
proventos dos servidores do Ministério Público do Estado 

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre 15 proposições, entre as quais o PL 3.845/16 (1º turno), do 
governador, que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros do Estado no período de 2017 a 2019

13 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Belo Horizonte) – visita ao Tribunal de 

Justiça, para acompanhar o julgamento do mandado de segurança impe-
trado pela Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, por meio do qual 
é solicitada a anulação do decreto de desapropriação de área localizada 
no município de Campo do Meio, para fins de reforma agrária. Requeri-
mento: deputado Rogério Correia

13h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, os investimentos realizados de 2014 a 2016 pelo Executivo 
nas Polícias Militar e Civil, no Corpo de Bombeiros, nos sistemas prisio-
nal e socioeducativo, bem como o custeio dessas instituições. Requeri-
mento: deputados Sargento Rodrigues e João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum técnico Startups em Minas (Teatro) – abertura 

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário 

• 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

15h30
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 
nove proposições, entre as quais o PL 2.308/15 (1º turno), do deputa-
do Carlos Pimenta, que reconhece a Vesperata de Diamantina como 
patrimônio cultural do Estado

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Epidemia de sífilis
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (24/8) – A importância, a situação e 

a perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado 

 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Contratações temporárias de Natal 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)    
 12h Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programas 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Contratações temporárias de Natal 
 20h Documentário – Memórias rompidas: um ano depois da lama 
 21h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

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

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


