
26 DE MAIO DE 2017 – SEXTA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.070

Deputados derrubam veto do governador
o Veto Parcial à Proposição 
de Lei 23.402, que autoriza 
o Executivo a permutar imó-
vel em Passos. A comissão 
especial constituída para 
analisá-lo aconselhou a ma-
nutenção do veto, conforme 
parecer também do deputa-
do Durval Ângelo. A proposi-
ção de lei é originária do PL 
3.033/15, do deputado Cás-
sio Soares (PSD).

Continua na página 5

veto opinou por sua manu-
tenção. De acordo com o 
parecer do relator, deputado 
Durval Ângelo (PT), a pro-
posição incorre também em 
vício de iniciativa, uma vez 
que apenas o chefe do Poder 
Executivo pode dispor sobre 
atribuições de órgãos da ad-
ministração pública e estabe-
lecimento de rotinas e proce-
dimentos administrativos.
Passos – Também ontem, 
os deputados mantiveram 

processo administrativo.
Na justificativa do veto, o 

governador Fernando Pimentel 
considerou que a matéria cria 
impacto negativo na disciplina 
nas instituições militares, uma 
vez que pretende extinguir a 
discricionariedade das autori-
dades competentes na análise 
de quais situações poderiam 
configurar ofensa à honra pes-
soal ou ao decoro da classe.

A comissão especial 
constituída para analisar o 

Os deputados derrubaram, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário da manhã de ontem, 
o Veto Total à Proposição de 
Lei 23.394. A matéria trata do 
Código de Ética e Disciplina 
dos Militares e é derivada do 
Projeto de Lei (PL) 780/15, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB), 
que especifica as condutas re-
putadas como transgressões 
que afetem a honra pessoal 
e o decoro da classe e que 
motivariam a instauração de 

O PL 3.840/16, do Tribu-
nal de Justiça (TJMG), trata 
da revisão salarial dos ser-
vidores do Poder Judiciário. 
Eles terão reajuste de 3,5%, 
retroativo a maio de 2016. 

O PL 4.322/17, da Mesa 
da ALMG, dispõe sobre a re-
visão anual dos vencimentos 
dos servidores da Assem-
bleia. O índice de correção 
salarial é de 4,57%, a partir 
de 1º de abril de 2017. 

po para promoção na carreira, 
na aposentadoria e na aquisi-
ção de férias regulamentares.
Reajustes – Também foram 
aprovados, em 1º turno, três 
projetos de revisão salarial de 
servidores estaduais, todos na 
forma original. O PL 3.794/16, 
do procurador-geral de justiça, 
beneficia os servidores do Mi-
nistério Público, que terão rea-
juste de 4,39%, retroativo a 1º 
de maio de 2016. 

servidores não ensejarão ava-
liação de desempenho nega-
tiva, dispensa de designados, 
configuração de abandono de 
cargo ou infrequência, instaura-
ção de processo administrativo, 
perda do direito a férias-prê-
mio, desconto na remuneração 
ou aplicação de qualquer tipo 
de penalidade.

Essas ausências também 
não acarretarão prejuízo na de-
signação, na contagem de tem-

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa aprovou, em Reunião 
Extraordinária na manhã de 
ontem, diversas proposições. 
Uma delas foi o Projeto de Lei 
(PL) 3.875/16, que concede 
anistia aos servidores da edu-
cação que aderiram a paralisa-
ções relativas ao movimento 
grevista realizado em 2015. A 
proposição, de autoria do de-
putado André Quintão (PT) e 
de outros 33 parlamentares, foi 
aprovada em 1º turno na forma 
do substitutivo nº 2, da Comis-
são de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO).

A matéria estabelece que 
as ausências ao trabalho dos 
servidores da educação que 
fizeram paralisações em 2015 
não acarretarão penalidades, 
cabendo à autoridade com-
petente proceder à revisão 
de eventuais processos admi-
nistrativos já aplicados ou em 
andamento, bem como ao 
ressarcimento dos descontos 
efetuados nos contracheques. 
Além disso, torna sem efeito os 
processos administrativos disci-
plinares instaurados.

Conforme a redação do 
substitutivo nº 2, essa anistia 
garante que as ausências dos 

Anistia a servidores da educação que 
fizeram greve é aprovada em 1º turno

Guilherme Dardanhan

Parlamentares votaram diversos projetos na Reunião Extraordinária de Plenário
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ALMG adere à campanha Maio Amarelo
te 50 milhões de sobreviven-
tes que tiveram sequelas. 
De acordo com informações 
do site maioamarelo.com, o 
Brasil está em 5º lugar en-
tre os países recordistas em 
mortes no trânsito, precedi-
do por Índia, China, Estados 
Unidos e Rússia.

aprovada em 2010. 
A resolução da ONU foi 

elaborada com base em um 
estudo da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) que 
contabilizou, em 2009, cerca 
de 1,3 milhão de mortes por 
acidente de trânsito, em 178 
países, com aproximadamen-

para a violência no trânsito, 
em todo o mundo.

A campanha foi criada 
pela organização não gover-
namental Observatório Na-
cional de Segurança Viária, 
a partir de resolução da As-
sembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 

A fachada do Palácio da In-
confidência voltada para a 
Praça da Assembleia será ilu-
minada com a cor amarela de 
hoje até quarta-feira (31). A 
iniciativa simboliza a adesão 
do Parlamento mineiro ao 
movimento Maio Amarelo, 
que busca alertar a sociedade 

COMISSÕES

Participantes de audiência pedem
simplificação do sistema tributário 

posicionamento da Secreta-
ria de Estado de Fazenda.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento 
de audiência, deputado Felipe 
Attiê (PTB), e o deputado João 
Leite (PSDB) também lamen-
taram a falta de reuniões da 
câmara. João Leite disse que a 
fiscalização permanente da po-
lítica tributária é fundamental 
para conter abusos do poder 
público. Para Felipe Attiê, parte 
das mazelas do sistema tributá-
rio brasileiro é culpa da heran-
ça da colonização. Ele ressaltou 
que, no período colonial, o País 
se acostumou a pagar tributos, 
sem receber nenhuma melho-
ria ou serviço em troca.

Defesa do Contribuinte (Lei 
13.515, de 2000) e lamenta-
ram que a legislação não fun-
cione na prática. O presidente 
do Sindicato dos Servidores da 
Tributação, Fiscalização e Ar-
recadação (Sinffazfisco), Una-
dir Gonçalves Júnior, reclamou 
que a lei só foi regulamentada 
em 2012. Entretanto, em sua 
opinião, os instrumentos pre-
vistos para fiscalizar as políti-
cas tributárias adotadas pelo 
Estado não têm funcionado.

Unadir Gonçalves criti-
cou o fato de que, na atual 
administração estadual, não 
foi realizada nenhuma reu-
nião da Câmara de Defesa do 
Contribuinte. Ele cobrou um 

há excessiva tributação sobre o 
consumo. Segundo ele, aqueles 
que têm menos renda acabam 
sendo tributados em excesso, 
pois pagam impostos a cada 
compra realizada, o que limita 
o crescimento da economia.

O coordenador do Procon 
Assembleia, Marcelo Barbo-
sa, lembrou que a Lei Federal 
12.741, de 2012, prevê que 
nas notas fiscais esteja pre-
sente a informação de quanto 
o consumidor está pagando 
de tributo na compra de um 
produto ou serviço. Para ele, 
é preciso cobrar do comércio 
o cumprimento dessa norma.

Os convidados também 
falaram sobre o Código de 

Deputados e convidados de-
fenderam ontem, em audi-
ência pública da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, a simplificação 
do sistema tributário bra-
sileiro. A reunião marcou o 
Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte, comemorado 
anualmente em 25 de maio.

O representante da Co-
missão de Direito Tributário da 
OAB-MG, João Manoel Martins 
Vieira Rolla, criticou a complexi-
dade do sistema tributário bra-
sileiro. Ele apontou que, além 
da carga elevada de impostos, 
a burocracia toma tempo e difi-
culta o pagamento dos tributos. 

O gerente de Assuntos 
Tributários da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Marcelo Mala-
goli da Silva, disse que a princi-
pal preocupação do empresário 
é saber quanto tem que pagar e 
para quem. Ele defendeu que a 
simplificação deve ser a base da 
discussão tributária no Brasil.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Direito Tribu-
tário (Abradt), Válter de Sou-
za Lobato, acrescentou que o 
sistema tributário é complexo 
e confuso, diante da quanti-
dade de normas. Para ele, é 
preciso criar, no Brasil, uma 
consciência de cidadania fis-
cal. “O brasileiro precisa sa-
ber quanto paga, para quem 
paga, por que paga e para 
onde vai o dinheiro”, afirmou.

Válter Lobato frisou que 

Guilherme Bergamini

Comissão fez reunião para lembrar o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, comemorado em 25 de maio
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lhães (PMDB), presidente da 
Comissão de Administração 
Pública, defendeu a intenção 
do governo ao propor a lei. 
“O dinheiro não foi roubado, 
está numa conta especial e os 
alvarás serão pagos. Não foi 
este governo que quebrou o 
Estado”, declarou ele.

O deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) considera 
que os atrasos no pagamen-
to dos alvarás representam 
“uma tragédia anunciada” e 
que os efeitos negativos da 
lei aprovada em 2015 já esta-
vam previstos.

O deputado João Maga-

sência de representantes do 
governo de Minas para dar 
explicações sobre a situação. 
Endossando as críticas, o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) destacou ter manifes-
tado sua discordância para 
com a matéria desde a che-
gada do projeto à ALMG.

O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) afirmou que aque-
les que deixaram de receber 
por decisões ganhas na Justi-
ça, bem como os advogados 
envolvidos nas causas, estão 
revoltados com a situação. 

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) criticou a au-

Após decisão do Supremo, pagamento de
alvarás judiciais deverá ser normalizado

lo então relator da ADI no STF, 
o ministro Teori Zavaski, que 
morreu em janeiro deste ano.

Em outubro de 2015, Za-
vaski determinou a suspen-
são do andamento de todos 
os processos em que se dis-
cutia a constitucionalidade da 
lei mineira até o julgamento 
definitivo da ADI 5.353. Essa 
decisão liminar foi referenda-
da pelo Plenário do Supremo 
apenas no ano seguinte, em 
28 de setembro de 2016.

“Nesse meio tempo, o 
Banco do Brasil entendeu que 
os depósitos judiciais não po-
deriam mais compor o fundo 
de reserva. Agora, com a deci-
são do ministro Alexandre de 
Moraes dizendo que podem, 
ganhamos fôlego para pagar os 
alvarás por bastante tempo”, 
disse o gerente.

da reunião consideram que 
o problema dos alvarás pode 
estar resolvido parcialmente. 
A decisão do STF foi proferi-
da pelo ministro Alexandre de 
Moraes em caráter provisó-
rio, dentro de uma ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI 
5.353) que ainda será julgada 
pelo Supremo e na qual a Pro-
curadoria-Geral da República 
questiona a lei mineira.

Indagado pelo deputado 
Fabiano Tolentino (PPS) so-
bre o “sumiço do dinheiro” 
para pagar os alvarás, o ge-
rente-geral da Agência Setor 
Público de Belo Horizonte do 
BB, Getúlio Freire, descartou 
o fato. Segundo ele, o que 
houve foram interpretações 
diferentes das partes envol-
vidas acerca de uma decisão 
liminar anterior, proferida pe-

ponsável pela guarda desses 
valores, que devem ser libera-
dos sempre que algum cidadão 
ou alguma empresa obtiver um 
alvará judicial para o saque.

O atraso no pagamento te-
ria começado em dezembro de 
2016, quando o BB informou ao 
Tribunal de Justiça e ao governo 
que não havia recursos disponí-
veis para o pagamento de valo-
res depositados até 2015.

Com a decisão provisória 
do Supremo, o desembargador 
Carlos Henrique Perpétuo Bra-
ga, superintendente adminis-
trativo adjunto do TJMG, disse 
que, nos próximos cinco dias 
úteis, deverá estar normalizado 
o pagamento de todos os alva-
rás retidos em Minas, os quais, 
segundo ele, já somam 8 mil 
desde janeiro deste ano.
Solução parcial – Participantes 

O Banco do Brasil (BB) já foi 
notificado da decisão liminar 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que, na segunda-feira 
(22), determinou que a insti-
tuição financeira reponha o 
fundo de depósitos para ga-
rantir o pagamento de alvarás 
judiciais retidos no Estado. O 
anúncio foi feito em audiên-
cia pública conjunta realizada 
ontem pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico 
e de Administração Pública.

O objetivo da reunião foi 
avaliar os transtornos provo-
cados pelo não pagamento 
a beneficiários de decisões 
judiciais. Segundo o requeri-
mento da audiência, isso se 
deveria à falta de dinheiro em 
fundo de reserva por causa 
do uso, pelo governo do Es-
tado, de 70% dos recursos de 
depósitos judiciais, em fun-
ção da Lei 21.720, de 2015.

A lei, fruto do Projeto 
de Lei 2.173/15, de autoria 
conjunta do governador Fer-
nando Pimentel e do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), destina recursos dos 
depósitos judiciais a uma 
conta do Poder Executivo, 
permitindo que sejam usados 
pelo Estado para custeio da 
previdência social, pagamen-
to de precatórios e amortiza-
ção da dívida com a União. 

Em ações que envolvem 
litígio financeiro, a Justiça pode 
determinar que uma das par-
tes faça um depósito em juízo 
até que seja decidido o destino 
do dinheiro. O Banco do Brasil 
é a instituição financeira res-

Luiz Santana

Reunião conjunta das Comissões de Desenvolvimento e de Administração discutiu atraso no pagamento

Parlamentares criticam o governo

COMISSÕES
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Abusos de imobiliária são denunciados
por moradores de loteamento na RMBH

Zoo da Capital será tema de audiência
(Vale do Jequitinhonha), Juiz 
de Fora (Zona da Mata), Mon-
tes Claros (Norte de Minas), 
Paracatu (Noroeste), Araxá 
(Alto Paranaíba), Passos e 
Varginha (Sul), Uberlândia 
(Triângulo), Divinópolis (Cen-
tro-Oeste), Teófilo Otoni (Va-
le do Mucuri), Ipatinga (Vale 
do Aço), Três Marias (Região 
Central) e Governador Vala-
dares (Rio Doce).

dente da comissão, deputado 
Noraldino Júnior (PSC), que 
solicita a realização de au-
diências com o objetivo de 
debater políticas públicas de 
proteção animal em diferen-
tes regiões do Estado. 

Estão previstas audiên-
cias em Belo Horizonte e nos 
seguintes municípios do in-
terior, com as respectivas re-
giões: Araçuaí e Diamantina 

principalmente a estrutura 
física e a sua manutenção, 
bem como a condição dos 
animais abrigados. Presen-
te à reunião, o parlamentar 
disse que a própria Fundação 
Zoo-Botânica, que administra 
o espaço, divulgou que 78% 
dos serviços não estariam 
sendo prestados. 

Também foram aprova-
dos requerimentos do presi-

A situação dos animais do 
Zoológico de Belo Horizonte 
será tema de audiência pú-
blica e visita. A Comissão Ex-
traordinária de Proteção dos 
Animais aprovou ontem dois 
requerimentos para tratar do 
assunto.

Segundo o autor das 
solicitações, deputado Fred 
Costa (PEN), o objetivo é co-
nhecer a situação do local, 

acordo com ele, é preciso ir a 
Ribeirão das Neves para che-
gar até o loteamento.

A representante da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social de Pedro Leopoldo, 
Ana Paula Villas, declarou 
estar a par da situação e afir-
mou que vai organizar um 
mutirão para ir até o local 
ouvir todas as demandas dos 
moradores. O deputado Cris-
tiano Silveira (PT) classificou 
a situação como lamentável.

Os parlamentares apro-
varam uma série de requeri-
mentos pedindo providências 
sobre o assunto. Ao Fórum 
de Pedro Leopoldo, é solicita-
da a suspensão das ações de 
reintegração de posse.

zo de cinco anos para instalar 
toda a infraestrutrua no local. 
Um problema apontado pelo 
representante da OAB é que 
a imobiliária estaria retirando 
as pessoas do local sem nem 
mesmo indenizá-las pelas ben-
feitorias construídas e venden-
do os lotes adicionando o valor 
agregado por tais benfeitorias.
IPTU – Sobre a questão da 
disputa entre as cidades, 
Willian dos Santos lembrou 
que o IPTU é cobrado por 
Pedro Leopoldo; portanto, 
não deveriam existir dúvidas 
sobre a responsabilidade do 
município. Ele disse também 
que, apesar disso, não há 
nem mesmo um acesso ao 
local via Pedro Leopoldo. De 

estrutura do loteamento.
O deputado Durval Ângelo 

(PT), autor do requerimento 
que deu origem à audiência, 
acrescentou que, de acordo 
com a legislação federal sobre o 
assunto, os moradores podem 
suspender o pagamento das 
prestações do financiamento 
em situações desse tipo.

O presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da seção 
mineira da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB-MG), 
Willian dos Santos, explicou 
que o mais recomendado, 
nesse caso, é que os valores 
sejam mensalmente separa-
dos em forma de depósitos 
judiciais. Ele destacou, ainda, 
que o empreendedor tem pra-

A ameaça de despejo dos mo-
radores do loteamento Manoel 
Brandão, em Pedro Leopoldo, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), foi de-
nunciada ontem, em audiência 
pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. Os moradores 
teriam adquirido os lotes da 
Imobiliária Tennessee Empre-
endimentos, mas, diante do 
não cumprimento, por parte 
da empresa, das obrigações 
em relação à infraestrutura, 
muitos teriam parado de pagar 
as prestações. Por isso, a imo-
biliária teria entrado com pe-
dido de reintegração de posse.

“Não tem asfalto, não tem 
luz, não tem saneamento bá-
sico, não tem nada”, afirmou 
Edu Nikollas Figueiredo, que 
mora há nove anos no local. 
Segundo ele, lá também não 
há oferta adequada de trans-
porte coletivo nem edificações 
públicas básicas, como escola 
e posto de saúde. Outra mo-
radora, Alexandra de Cássia, 
afirmou que as Prefeituras de 
Pedro Leopoldo e Ribeirão das 
Neves jogam de uma para a 
outra a responsabilidade pelo 
loteamento, que fica na divisa 
entre os dois municípios.

Vivem no local cerca de 
600 famílias, das quais 168 es-
tariam ameaçadas de despejo 
pela ação de reintegração. Os 
moradores afirmam que o 
contrato de compra e venda 
contém cláusula que obriga a 
imobiliária a construir a infra-

Clarissa Barçante

Comissão de Direitos Humanos debateu a situação dos moradores do loteamento Manoel Brandão
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Projeto aprovado em Plenário busca
ampliar acesso de estudantes ao cinema

Proposição trata de informações sobre imóveis
sos, envelopes, publicações e 
embalagens. A proposição foi 
aprovada na forma do vencido.

O Plenário da ALMG tam-
bém aprovou 20 projetos 
de lei dos deputados para 
doações de imóveis e para a 
instituição de datas comemo-
rativas, além do PL 797/15, 
do deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB), que dispõe 
sobre a criação da Comenda 
Vice-Presidente José Alencar. 

des habitacionais alienadas aos 
consumidores e, mesmo com 
os atrasos, continuam a lançar 
novos projetos imobiliários. 
Papel reciclado – Os deputa-
dos também votaram favora-
velmente, em 2º turno, ao PL 
972/15, do deputado Gustavo 
Valadares (PSDB), que deter-
mina a utilização de papel re-
ciclado no serviço público esta-
dual, na proporção de 50% do 
total a ser utilizado em impres-

necedor, ao colocar à venda no 
mercado edificações ou con-
junto de edificações compos-
tas de unidades autônomas, 
disponibilize ao consumidor o 
acesso a informações, sempre 
atualizadas, sobre todos os em-
preendimentos imobiliários de 
titularidade da incorporadora 
ou de grupo de sociedades ao 
qual esta pertença. De acordo 
com o autor, muitas construto-
ras atrasam a entrega de unida-

Os parlamentares da ALMG 
aprovaram, ainda, na Reu-
nião Extraordinária de Plená-
rio de ontem, o Projeto de Lei 
(PL) 2.962/15, do deputado 
Douglas Melo (PMDB), que 
obriga o fornecedor a dis-
ponibilizar ao consumidor o 
acesso a informações sobre 
empreendimentos imobiliá-
rios. Na votação em 1° turno, 
foi mantido o texto original.

O projeto exige que o for-

Desenvolvimento Econômico, 
proíbe que as escolas das re-
des pública e privada indiquem 
fornecedores para a comercia-
lização de uniformes escolares. 
Elas poderão, somente, divul-
gar o nome das empresas.

O texto aprovado determi-
na que as escolas forneçam o 
modelo, as especificações téc-
nicas e o logotipo da instituição 
para os fornecedores interessa-
dos na produção dos uniformes 
escolares. Caso exista apenas 
um fornecedor capacitado para 
a venda do uniforme, deverá 
ser feita pesquisa de mercado 
para posterior fixação do preço 
do produto.

mas ou outras representações 
com adaptações necessárias 
para a total interpretação da 
informação pela pessoa com 
deficiência visual. É facultado 
ao editor o lançamento de li-
vros falados, desde que não 
seja em substituição ao livro 
em formato digital acessível.
Uniformes – Outra proposição 
aprovada em 1º turno, o PL 
2.280/15, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), dispõe sobre a 
comercialização de uniformes 
escolares no Estado. O projeto, 
aprovado na forma do substitu-
tivo nº 1, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), e com a 
emenda nº 1, da Comissão de 

superior de ensino em forma-
to digital acessível para as pes-
soas com deficiência visual. 
A matéria passou na forma do 
substitutivo nº 2, da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

O projeto assegura que a 
comercialização dos livros seja 
feita resguardando-se os di-
reitos autorais e que as obras 
apresentem compatibilidade 
com programas leitores de tela, 
gratuitos ou não. Também 
obriga o editor a disponibilizar 
todo o conteúdo do livro em 
formato eletrônico. As obras 
deverão conter ilustrações, 
fotos, gráficos, mapas, esque-

Continuação da capa
O Projeto de Lei (PL) 1.934/15, 
do deputado Elismar Prado 
(PDT), que dispõe sobre a po-
lítica de incentivo ao acesso 
dos alunos da rede pública 
estadual ao cinema, foi apro-
vado em 1º turno, na manhã 
de ontem, na Reunião Extra-
ordinária de Plenário. A pro-
posição passou na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça.

Originalmente, o projeto 
estabelecia uma política es-
tadual de incentivo ao acesso 
dos estudantes das escolas es-
taduais ao cinema. A intenção 
original do autor era deter-
minar a assinatura de convê-
nios entre o Estado e salas de 
cinema para a realização de 
sessões voltadas para esses 
alunos, com ingressos a pre-
ços reduzidos.

Mas, na forma como foi 
aprovado, o texto altera a Lei 
11.726, de 1994, que dispõe 
sobre a política cultural do Es-
tado, para que as Secretarias 
de Educação e de Cultura de-
senvolvam programas conjun-
tos nas escolas voltados para 
o incentivo ao acesso a salas 
de cinema e de teatro.
Livros – Também foi aprovado 
na Reunião de Plenário, em 
1º turno, o PL 1.116/15, do 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), que dispõe sobre os 
livros técnicos e didáticos de 
níveis fundamental, médio e 

Guilherme Dardanhan

Matérias votadas ontem em Plenário pelos deputados têm impacto no ensino público estadual

PLENÁRIO
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12 horas

• Zás (Teatro) – show do músico Renato Savassi

 0h Plenário (continuação)
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (24/11) – Propostas de melhorias no 

transporte público de BH
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Moda fitness
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Direitos Humanos (2/5) – Debate sobre a obra 

Diálogos possíveis sobre a Pedagogia e o Direito, organizada por 
Mariah Brochado, Marcella Gomes e Nathalia Lipovetsky 

 12h Memória e Poder – Político Sylo Costa
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 
Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na LOAS

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Desenvolvimento Econômico (18/5) – Debater 

o PL 3.844/16, que institui a Política Estadual de Turismo de 
Minas Gerais

 18h Sala de Imprensa (inédito) – Crise política divide imprensa 
 18h45 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h30 Panorama – Moda fitness
 20h Segunda Musical (inédito) – Celso Faria, Wellington Vilela, 

Alexandre Braga e Gilberto Paganini
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Armadilhas da internet
23h30 Zás (inédito) – Cartas poéticas, com Grupo Voz e Poesia

•	programação	sujeita	a	alterações
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GERAÇÃO
O programa Geração bate um papo gostoso, cheio de poesia, com uma dupla brasileira de 
narradores de histórias que já percorreu vários países fazendo suas apresentações. A jornalis-
ta Aline Cântia e o músico Chicó do Céu falam de seus aprendizados, da troca de cultura, da 
importância da música nas apresentações, dos CDs já gravados pela dupla e, ainda, do último 
empreendimento do Instituto Cultural Abrapalavra, que promoveu, agora em maio, a primeira 
Mostra Internacional de Narração Artística em BH. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
“A política ainda não comprou a ideia dos direitos humanos. Por analogia, a sociedade também 
não”. A afirmação é de um dos pioneiros na defesa dos direitos humanos no Brasil, o jurista e 
político paulista José Gregori, entrevistado do próximo Memória e Poder. Apesar de reconhe-
cer avanços, sobretudo nas políticas em defesa de crianças, mulheres e idosos, ele vê o País 
dando apenas os primeiros passos em um longo caminho de combate ao racismo, à intolerân-
cia de gênero e à desigualdade econômica. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

PANORAMA
O Brasil ainda é o campeão mundial de cesarianas, mas, pela primeira vez nesta década, o nú-
mero desse tipo de cirurgia deixou de crescer no País. O jornalista Fernando Gomes conversa 
com dois especialistas para saber sobre as políticas governamentais que estão conseguindo 
reverter esse quadro graças ao atendimento personalizado no pré-natal e no pós-parto. Na 
rede pública, os partos normais já são maioria entre as gestantes. Os convidados são o obstetra 
Lucas Barbosa da Silva e a pediatra Sônia Lansky. Domingo, às 22 horas. 

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


