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Repúdio a Temer e defesa das “diretas já”
marcam audiência sobre o impeachment

Debatedores fazem defesa da democracia
as recentes denúncias contra 
Aécio Neves, candidato der-
rotado à Presidência da Repú-
blica em 2014, deixam claro 
o papel desempenhado pelo 
senador afastado na derruba-
da de uma presidenta legiti-
mamente eleita. “Eles sempre 
quiseram acabar com direitos 
da classe trabalhadora, mui-
tos ainda nem conquistados 
plenamente, como a reforma 
agrária. Por isso, ‘fora Temer’ 
e ‘diretas já’!”, conclamou 
Professor Neivaldo.

tas crises, saia fortalecida.
O dirigente estadual do 

Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra (MST), 
Sílvio Netto, foi enfático na 
defesa das eleições diretas: 
“Nossa primeira luta agora é 
derrubar um governo que já 
ruiu, mas não podemos cair 
no canto da sereia dos consti-
tucionalistas e abrir mão das 
‘diretas já’”.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Agrário, 
Professor Neivaldo, disse que 

Dória (João Dória, prefeito de 
São Paulo) como novo filho 
da Rede Globo”, disse.

O professor também de-
fendeu a convocação de uma 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte para “reconstruir” a 
democracia brasileira.

A presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT-MG), Beatriz Cerqueira, 
defendeu a necessidade de 
diálogo entre os vários seto-
res da sociedade para que a 
democracia, em meio a tan-

Na opinião do professor de 
Ciência Política da UFMG Jua- 
rez Rocha Guimarães, que 
participou da audiência da 
Comissão de Direitos Huma-
nos, o momento que o País 
vive é difícil, mas promissor. 
O professor alertou, no en-
tanto, para o envolvimento 
das grandes empresas de co-
municação num projeto de 
perpetuação no poder das 
elites brasileiras. “Elas tam-
bém são profundamente cor-
ruptas. Já estão preparando o 

Para a deputada Marília 
Campos (PT), o golpe conti-
nua, com a tentativa de se 
consolidar a agenda que, de 
acordo com ela, foi coloca-
da para o presidente Temer 
aprovar. Diante disso, ela 
destacou a necessidade de 
se popularizar a luta contra o 
atual governo e as reformas 
que ele propôs.

veira (PT), que coordenou o de-
bate, reforçou que as crises po-
lítica e econômica enfrentadas 
pelo governo atual reforçam o 
quão injusto foi o afastamento 
de Dilma Rousseff. “Afinal, o im-
peachment sem a presença de 
crime de responsabilidade feriu 
um dos direitos fundamentais 
do povo brasileiro, que é o di-
reito à democracia”, declarou.

contra o que classificou como 
“o novo golpe das ‘indiretas 
já’”, em referência à possibili-
dade de o próximo presidente 
ser escolhido em votação no 
Congresso, em caso de vacân-
cia do cargo. “Para termos jus-
tiça social, somente por meio 
de um presidente democrati-
camente eleito”, defendeu.

O deputado Cristiano Sil-

A audiência da Comissão de  
Direitos Humanos era para 
fazer um balanço das conse-
quências do impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff, 
mas as recentes denúncias 
contra o presidente Michel 
Temer e a perspectiva de seu 
afastamento do cargo, além 
do repúdio à possibilidade de 
eleições indiretas, deram o 
tom dos debates, realizados 
ontem, no Auditório da ALMG.

“A queda desse governo 
golpista agora é inevitável. 
Ele não deveria nem sequer 
ter se iniciado; agora temos 
provas irrefutáveis disso”, 
afirmou o 1º-secretário da 
Assembleia, deputado Rogé-
rio Correia (PT), autor do re-
querimento de audiência.

O parlamentar ironizou a 
atual situação política brasileira 
ao comparar o apartamento tri-
plex pelo qual o ex-presidente 
Lula é investigado ao “triplex” 
formado pelo presidente Te-
mer, pelo senador afastado 
Aécio Neves (PSDB-MG) e pelo 
ex-presidente da Câmara dos 
Deputados Eduardo Cunha, to-
dos envolvidos nas denúncias.

Rogério Correia reforçou 
a necessidade de resistência 

Daniel Protzner

Participantes da audiência alertaram para mobilização em favor de eleições indiretas para presidente
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Projeto do governador que cria seis
fundos estaduais chega ao Plenário

nômico de imóveis estaduais. 
Ontem, em nota oficial, 

a Mesa da ALMG se pronun-
ciou sobre a derrubada da 
liminar do Tribunal de Justiça 
que determinava a suspensão 
da tramitação da parte do 
projeto referente à criação 
desses dois fundos. Segundo 
o comunicado, a decisão do 
tribunal de indeferir a liminar 
“foi natural e esperada, por 
respeitar a harmonia e a inde-
pendência entre os Poderes”.

(anexado ao PL 3.397/16), 
que institui o Programa de 
Regularização de Créditos 
Tributários, capitalizar mais 
de R$ 20 bilhões para inves-
timentos e para o pagamento 
da previdência dos servido-
res nos próximos anos.

Dois fundos têm gerado 
divergências entre deputa-
dos da base governista e da 
oposição, o Faimg e o Fiimg. 
O motivo é que eles envol-
vem o aproveitamento eco-

de Investimento do Estado de 
Minas Gerais (MG Investe); de 
Pagamento de Parcerias Públi-
co-Privadas (FPP-MG); de Ga-
rantias de Parcerias Público- 
-Privadas (FGP-MG); Espe-
cial de Créditos Inadimplidos 
e Dívida Ativa (Fecidat); de 
Ativos Imobiliários de Minas 
Gerais (Faimg); e de Investi-
mentos Imobiliários de Minas 
Gerais (Fiimg).

A meta do governo é, jun-
tamente com o PL 4.136/17 

O Projeto de Lei (PL) 4.135/17, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que cria seis fundos 
estaduais de incentivo e fi-
nanciamento de investimen-
tos, está na pauta de hoje do 
Plenário. Foram convocadas 
três reuniões: a Ordinária, às 
14 horas, e duas Extraordiná-
rias, às 10 e às 18 horas.

Por meio da proposição, 
que tramita em regime de 
urgência, o governo propõe a 
criação dos seguintes fundos: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Biblioteca da Assembleia é reaberta

A reabertura da bibliote-
ca, que nunca havia passado 
por uma reforma substan-
cial, acontece a um mês do 
seu aniversário de 125 anos. 
O setor foi criado em 22 de 
junho de 1892 pela Resolu-
ção 4, originada de um pro-
jeto do então deputado Ca-
milo Prates. Há cerca de 20 
anos, ela está localizada nos 
andares SE e 1S do Palácio 
da Inconfidência.

A biblioteca funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 
horas às 17h30. O telefone é 
(31) 2108-7666.

lado um interfone para que o  
usuário possa acionar a equi-
pe da biblioteca. Além disso, 
agora, os balcões de atendi-
mento e as mesas de estudo 
têm altura adequada para se-
rem utilizadas por cadeirantes.
Acervo – O acervo da Biblioteca 
Deputado Camilo Prates é es-
pecializado em Ciências Sociais, 
com ênfase na área de Direito. 
O espaço é aberto ao públi-
co e responde solicitações de 
pesquisas sobre tramitação de 
projetos, legislação, doutrina e 
jurisprudência, por e-mail ou 
pessoalmente.

sa reorganização, o número 
de assentos para estudo foi 
ampliado de 30 para 50, o 
guarda-volumes ganhou mais 
um escaninho e os espaços 
destinados ao atendimento do 
público foram redistribuídos.

As necessidades das pes-
soas com deficiência também 
foram consideradas. Antes da 
reforma, pessoas com dificul-
dade de locomoção já tinham 
acesso direto à biblioteca ao 
descer do elevador no andar 
1S. Como não é possível, do 
balcão de atendimento, visu-
alizar essa entrada, foi insta-

O atendimento da Biblioteca 
Deputado Camilo Prates vol-
tou a ser realizado, ontem, 
no Palácio da Inconfidência, 
sede da Assembleia Legislati-
va. Em um espaço mais con-
fortável, amplo e moderno, 
os cidadãos poderão realizar 
leituras, estudos e pesquisas.

O novo ambiente é resul-
tado da reforma para reade-
quação do setor, que teve início 
em outubro do ano passado. 
Os ambientes destinados ao 
acervo e aos usuários foram re-
organizados; os pontos de aten-
dimento, redistribuídos; e a cir-
culação dos usuários, facilitada.

Essas melhorias podem 
ser identificadas logo na en-
trada da biblioteca, no andar 
SE do Palácio. O espaço, que já 
abrigava a recepção do setor, 
conta agora com duas novida-
des: um ponto de atendimen-
to com a presença de um bi-
bliotecário e um ambiente de 
estar, com poltronas e jornais.

A readequação do espaço 
da biblioteca também foi reali-
zada no andar 1S do Palácio da 
Inconfidência. O pé-direito foi 
ampliado, e o piso foi trocado, o 
que resultou em um ambiente 
mais claro, arejado e iluminado. 
Já o acervo foi concentrado em 
uma única área, com estantes 
revitalizadas e uma nova identi-
dade visual, para facilitar a loca-
lização das obras pelo usuário.

Como consequência des-

Guilherme Dardanhan

O acervo da biblioteca foi concentrado em uma única área, para facilitar a localização das obras
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Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.092/17

Do governador. Institui sistema de reserva de vagas e o Programa de 
Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

PL 4.135/17
Do governador. Cria os fundos estaduais de incentivo e de financiamen-
to de investimento. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.330
Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar 
o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 3.794/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual, relativo ao ano de 
2016, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Ministério Público. Votação em 1º turno 

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede revisão anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário, referente à data-base de 
2016. Votação em 1º turno

PL 132/15
Dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos. Institui o Dia do 
Ciclista no Estado. Discussão em turno único

PL 287/15
Do deputado Arlen Santiago. Institui o Dia do Perito Examinador de 
Trânsito. Discussão em turno único

PL 320/15
Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Institui a Semana Educa-
cional da Posse Responsável de Animais Domésticos e Educação Conti-
nuada. Discussão em turno único

PL 519/15
Do deputado Gilberto Abramo. Institui o Dia de Conscientização do  
Vitiligo. Discussão em turno único

PL 615/15
Da deputada Rosângela Reis. Institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil. 
Discussão em turno único

PL 698/15
Do deputado Celinho do Sinttrocel. Institui o Dia Estadual do Combate 
ao Acidente de Trabalho e em Defesa da Saúde do Trabalhador. Discus-
são em turno único

PL 797/15
Do deputado Tadeu Martins Leite. Dispõe sobre a criação da Comen-
da Vice-Presidente José Alencar para homenagear personalidades que 
contribuíram para o desenvolvimento econômico-social e o aprimora-
mento da atividade política no Estado. Discussão em turno único

PL 1.084/15
Do deputado Sargento Rodrigues. Institui no Estado o Dia do Agente de 
Segurança Penitenciário. Discussão em turno único

PL 1.346/15
Do deputado Alencar da Silveira Jr. Institui no Calendário Oficial do Estado 
a Semana Estadual do Jovem Empreendedor. Discussão em turno único

PL 1.420/15
Do deputado Durval Ângelo. Institui o Dia Internacional do Direito à 
Verdade no Estado. Discussão em turno único

PL 2.459/15
Do deputado Dirceu Ribeiro. Institui o Dia Estadual das Cervejarias Ar-
tesanais Mineiras. Discussão em turno único

PL 2.668/15
Do deputado Geraldo Pimenta. Institui o Dia Estadual do Queijo. Dis-
cussão em turno único

PL 2.953/15
Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscienti-
zação e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais de Minas 
Gerais. Discussão em turno único

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Discussão em 2º turno

PL 972/15
Do deputado Gustavo Valadares. Dispõe sobre a utilização de papel recicla-
do pelos órgãos da administração pública do Estado. Discussão em 2º turno

PL 3.613/16
Do deputado Arnaldo Silva. Dispõe sobre a desafetação de bem pú-
blico e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abadia dos 
Dourados o trecho que especifica. Discussão em 2º turno

PL 895/15
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção 
e Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes Matriculados nas 
Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino. Discussão em 1º turno

PL 1.094/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter ao Município de Tombos o imóvel que especifica. Discussão em 
1º turno

PL 1.116/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Dispõe sobre os livros técnicos e di-
dáticos de nível fundamental, médio e superior de ensino em formato 
de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual. Dis-
cussão em 1º turno

PL 1.491/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Altera a destinação do imóvel de 
que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Piumhi o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

PL 1.669/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Extrema o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

PL 1.821/15
Do deputado Neilando Pimenta. Dispõe sobre o desenvolvimento de 
ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias das 
vítimas de calamidades públicas. Discussão em 1º turno

PL 1.833/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de São José do Goiabal o imóvel que especifica. Discus-
são em 1º turno

PL 1.934/15
Do deputado Elismar Prado. Dispõe sobre a política estadual de incen-
tivo ao acesso dos alunos da rede pública estadual ao cinema. Discus-
são em 1º turno

PL 1.947/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a Lei 12.503, de 1997, que 
cria o Programa Estadual de Conservação da Água. Discussão em 1º turno

PL 2.280/15
Do deputado Cabo Júlio. Dispõe sobre a comercialização de uniformes 
escolares no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.560/15
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Mu-
nicípio de Três Pontas o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual de Ensino Especial Doutor João Moreira 
Salles, para conhecer as instalações e o atendimento à pessoa com defi-
ciência. Requerimento: deputados Duarte Bechir, Tito Torres e Nozinho

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) – debater, com a pre-
sença de convidados, a retomada das atividades da Samarco Mineração. 
Requerimento: deputado Roberto Andrade

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

10h30 
• Comissão Especial de Indicação de Maria de Fátima Chagas Coelho para a 

Diretoria-Geral do Igam (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Especial de Indicação de Elizabeth Dias Munaier Lages para o 

Conselho Estadual de Educação (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório) – de-
bater, com a presença de convidados, denúncias de fraudes em balanças 
de carga feitas por caminhoneiros. Requerimento: deputado Antonio 
Carlos Andrade

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

15 horas
• Comissão Especial de Indicação de Djaniro Silva para a Diretoria-Geral do 

DEER-MG (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 50/15 (1º turno), do deputado Fred Costa, que proíbe a renovação 
automática dos contratos para fornecimento de produtos e prestação de 
serviços por assinatura

15h45
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) 

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
19 horas

• Programa Pensando em Minas (Teatro) – O Poder Legislativo e a fiscaliza-
ção das contas públicas (debate)

 0h Memória e Poder – Político Sylo Costa
 1h Segunda Musical – Trio Armonie  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular 20/12 – Situação dos 

atingidos pela Hidrelétrica de Itapebi, em Salto da Divisa
 5h05 Palestra – Paradigmas de Estado e separação de Poderes, com 

Menelick de Carvalho Netto 
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 7 

(Informe o que precisa para os próximos quatro anos no PPAG)
 6h30 Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Moda fitness
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h30 Via Justiça – Combate à alienação parental 
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Moda fitness
 20h Documentário Diálogos Possíveis 
 20h30 Propaganda política 
 20h40 Compactos de comissões 
 21h Memória e Poder – Político Sylo Costa
 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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ORDEM DO DIA (cont.)
PL 3.290/16

Do deputado Nozinho. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.300/16
Do deputado Tito Torres. Dispõe sobre a desafetação de bem público e 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o trecho que 
especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.401/16
Do deputado Braulio Braz. Dispõe sobre a desafetação de bem público 
e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o trecho 
que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.424/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de São Gotardo os imóveis que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.522/16
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Viçosa o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.675/16
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Mu-
nicípio de Betim o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

PL 3.875/16
Do deputado André Quintão e outros. Concede anistia aos servidores 
públicos da educação que aderiram a paralisações relativas ao movi-
mento grevista de 2015. Discussão em 1º turno

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Iturama o imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 Horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


