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Assembleia autoriza análise de pedido
de impeachment de Fernando Pimentel

Líder do governo contesta decisão
oposição vem alertando há 
muito tempo sobre os erros e 
equívocos que este governo 
vem cometendo”, frisou.

O deputado elogiou a 
conduta imparcial do presi-
dente da ALMG ao determinar 
a formação de comissão para 
apurar o suposto crime de res-
ponsabilidade do governador. 
“Durante três anos, o presi-
dente da ALMG foi avalista de 
muitos atos deste governo, 
mas chega um momento em 
que é preciso se posicionar 
diante dessas atitudes ilegais”, 
afirmou Gustavo Corrêa.

Poderes têm que se entender 
e, para isso, vamos tentar re-
construir as pontes”, afirmou.

Durval Ângelo acredita 
que o bom senso vai prevale-
cer e que não se repetirá em 
Minas o que chamou de gol-
pe que resultou no impeach
ment da ex-presidenta Dilma 
Rousseff. 
Oposição – O líder do Blo-
co Verdade e Coerência, de 
oposição, deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), ressaltou que 
o recebimento da denúncia 
confirma fatos que já foram 
denunciados no Plenário. “A 

não têm do que reclamar”, 
avaliou Durval Ângelo.

O líder do governo reco-
nheceu que existem “ques-
tões pequenas” que estão 
atrapalhando o relaciona-
mento entre o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e o governa-
dor, as quais podem ter con-
tribuído para o recebimento 
da denúncia. “Não vou tapar 
o sol com a peneira. O clima 
não está bom, mas não com 
o governador e, sim, com al-
gumas secretarias de Estado. 
Entretanto, os dirigentes dos 

O líder do governo na Assem-
bleia, deputado Durval Ânge-
lo (PT), se disse surpreso com 
a decisão, pois, segundo ele, 
os requisitos legais não fo-
ram preenchidos. De acordo 
com o parlamentar, na visão 
do governador, os repasses à 
ALMG, ao Tribunal de Contas, 
ao Tribunal de Justiça e ao Mi-
nistério Público estão em dia.

“O pedido de impeach
ment foi aceito com essa 
inadequação, e este será um 
bom momento para explicar 
que, a despeito da crise do 
Estado, os outros Poderes 

Daniel Protzner

Decisão sobre pedido de afastamento do governador foi lida na Reunião Ordinária de Plenário

instalação de um processo 
para averiguar, em tese, cri-
me de responsabilidade do 
governador. Caberá à comis-
são examinar a denúncia e 
verificar, à luz da Constituição 
e do Direito, se realmente a 
conduta denunciada confi-
gura crime ou não”, afirmou 
Lafayette de Andrada.

blicadas pela imprensa no 
início de abril. 

A Mesa se reunirá na pró-
xima quinta-feira (3/5) para 
definir o rito que será adotado 
na tramitação da  denúncia.

“É uma denúncia extensa 
que, na opinião da Consulto-
ria da Assembleia, reúne os 
fundamentos mínimos para 

ICMS e do IPVA destinados 
aos municípios.

De acordo com a denún-
cia, a Lei Federal 1.079, de 
1950, define como crime de 
responsabilidade qualquer 
descumprimento da Cons-
tituição. Para comprovar o 
atraso nos repasses, Mariel 
Marra reproduz notícias pu-

A Assembleia Legislativa au-
torizou, na Reunião Ordinária 
de Plenário de ontem, a ins-
talação de comissão especial 
para analisar o pedido de 
impeachment do governador 
Fernando Pimentel por crime 
de responsabilidade. A deci-
são foi lida no Plenário pelo 
1º-vice-presidente da ALMG, 
deputado Lafayette de Andra-
da (PRB). Agora, os líderes dos 
blocos partidários devem in-
dicar os integrantes da comis-
são, que se reunirá para eleger 
o presidente, o qual vai indicar 
um relator para o processo.

A denúncia de iniciati-
va popular foi apresentada 
pelo advogado Mariel Már-
ley Marra. Segundo ele, o 
crime de responsabilidade 
do governador se configura 
em função do atraso nos re-
passes financeiros devidos 
aos Poderes Legislativo e Ju-
diciário. Esses repasses são 
denominados duodécimos e 
devem ser creditados até o 
dia 20 de cada mês, confor-
me o art. 168 da Constituição 
da República. Ele cita, ainda, 
a retenção de recursos do 
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Representantes do setor audiovisual
reclamam de novos editais da Ancine

Agência nega concentração de recursos
governamental. E ponderou 
que, “para além da represen-
tação regional, é importante 
a representação dos diversos 
elos: produtores, exibidores e 
outros envolvidos”.

Como providências, o 
deputado Bosco apresentou 
requerimentos ao Ministé-
rio da Cultura, à Ancine e ao 
comitê gestor do Fundo do 
Audiovisual para que a verba 
e a participação de Minas nas 
decisões sejam ampliadas. 
“Não temos nada contra São 
Paulo ou Rio, mas queremos, 
também, um tratamento es-
pecial”, justificou.

para competir no mercado in-
ternacional, mas sem prejudi-
car obras menores.

Quanto ao edital de TVs 
públicas, Fabiana salientou 
que a cota para a Região Su-
deste foi alterada. “Nos úl-
timos editais, observamos 
que Minas e Espírito Santo 
recebiam 50% dos recursos 
da região, mas o primeiro fi-
cava com todo a verba. No fi-
nal, esse estado recebia 10% 
de todo o recurso nacional, o 
que não era justo”, disse.

Em relação à represen-
tatividade do comitê gestor, 
ela informou que a decisão é 

rias delas acatadas”, declarou.
Sobre a alegada concen-

tração de recursos, Fabiana 
afirmou que não houve inten-
ção de privilegiar grandes em-
presas. “Havia necessidade de 
transformar critérios subjeti-
vos em objetivos, com o intuito 
de favorecer a transparência. 
Esperamos publicar todos os 
requisitos para que o produtor 
conheça seu posicionamento e 
não dependa da avaliação de 
um analista”, informou. A re-
presentante da Ancine acres-
centou que a nova direção da 
agência quer apostar em obras 
com maior custo de produção 

Em resposta às críticas, Fabia-
na Trindade Machado, da An-
cine, disse que uma das cau-
sas da revisão das normas foi 
a constatação de que grande 
volume dos recursos para o 
setor não estava sendo usa-
do, muito em função da de-
mora na análise. Uma das 
diretrizes do novo modelo foi 
agilizar os processos.

Ela também reagiu aos 
comentários de que não teria 
havido discussão sobre as mu-
danças. “A diretoria fez diver-
sas reuniões com represen-
tantes do setor, em que foram 
apresentaram demandas, vá-

Willian Dias

Comissão de Cultura colocou em debate mudanças nas regras de financiamento do audiovisual

três representantes da socieda-
de civil, todos do Rio de Janeiro. 

O diretor-presidente da 
Associação Curta Minas, Mar-
co Aurélio Ribeiro, tachou co-
mo desrespeito “o atual gover-
no, ilegítimo, alterar um proje-
to construído pela sociedade, 
provocando retrocessos”. 

A produtora da Anavilha-
na Filmes, Luana Melgaço, re-
clamou que os critérios para 
pontuação dos profissionais 
de direção não considera a 
carreira pregressa deles de 
curtas metragens.

tração de recursos. Segundo 
ele, de 330 produtores que 
acessaram o Fundo do Audio-
visual, 80% eram de pequeno 
e médio portes. 

O ator, diretor e produ-
tor Adyr d’Assumpção Júnior 
condenou o edital para as TVs 
públicas, que reduziria a diver-
sidade de conteúdo e tam-
bém os recursos para Minas. 

O jornalista e produtor de 
cinema Guilherme Fiúza recla-
mou da configuração do comitê 
gestor do Fundo do Audiovi-
sual, que conta com apenas 

“Nos editais anteriores, 
havia certo grau de subjeti-
vidade na avaliação, permi-
tindo que produtores não 
renomados ganhassem. Para 
mim, a classificação de nível 
de empresa é equivocada, 
pois só se consegue pontuar 
mais com bons e experientes 
diretores”, declarou.

O diretor do Sindicato 
da Indústria do Audiovisual 
de Minas (Sindav), Breno Go-
mide, mostrou números que 
revelam como a regra antiga 
contribuía para a desconcen-

Mudanças recentes nos edi-
tais da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) foram alvo 
de críticas, ontem, em reu-
nião da Comissão de Cultu-
ra, na qual foram ouvidos 
representantes do setor. A 
coordenadora de Articulação 
Institucional para Ações de 
Fomento da Secretaria de 
Políticas de Financiamento, 
Fabiana Trindade Machado, 
buscou responder os ques-
tionamentos.

A reunião, solicitada pelo 
presidente da comissão, de-
putado Bosco (Avante), teve 
como objetivo discutir o fi-
nanciamento do audiovisual 
em Minas Gerais e as altera-
ções nos editais que configu-
raram o chamado Fundo Se-
torial do Audiovisual 2.0. 

Encabeçando os questio-
namentos, o presidente da 
Comissão de Direito do Audio-
visual da seção mineira da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MG), Rafael Neumayr, 
avaliou que as novas regras 
são excludentes, pois não per-
mitem que novos produtores 
culturais sejam contemplados. 
O edital retira a avaliação de 
mérito do projeto, mantendo 
apenas a avaliação curricular 
de produtoras, distribuidoras 
e diretores.
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Críticas ao governo
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) classificou a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 49/18, que determina 
o pagamento do piso salarial 
nacional aos servidores da 
educação em Minas, como 
uma jogada “eleitoreira” do 
governador Fernando Pimen-
tel. Ele lembrou assinatura 
de acordo com a categoria, 

com o mesmo fim, mas que 
acabou não sendo cumprido. 
Gustavo Corrêa também criti-
cou a possível venda das re-
servas de nióbio atualmente 
exploradas pela Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico (Codemig). “Querem 
vender a empresa para fazer 
caixa para as eleições”, de-
clarou. O parlamentar ainda 
mencionou problemas como 

parcelamento nos salários 
dos servidores e atrasos em 
repasses financeiros, que 
levaram à autorização da 
 ALMG para que comissão 
apure se o governador come-
teu crime de responsabilida-
de. Em aparte, Doutor Jean 
Freire (PT) defendeu o go-
verno, ao citar obras como o 
asfaltamento de estradas no 
Vale do Jequitinhonha.

Impeachment 1
O deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) reforçou a impor-
tância de, momentos antes 
no Plenário, ter sido lida de-
núncia de iniciativa popular 
que deu margem à autori-
zação para que uma comis-
são apure se o governador 
Fernando Pimentel cometeu 
crime de responsabilidade. 
“O motivo foi o atraso nos 

repasses dos duodécimos 
da ALMG e do Tribunal de 
Justiça, ato que se constitui 
como crime de responsabili-
dade. Mas, se fosse citar as 
outras irregularidades que 
justificam o impeachment 
do governador, ficaria aqui 
por todo o restante da Reu-
nião Ordinária”, ironizou. De 
acordo com o deputado, o 
governador criou, em seu 

mandato, “diversas modali-
dades de calote”, que atingi-
ram os recursos da saúde e 
da educação e os repasses às 
prefeituras. O mais grave de 
todos, para ele, é a retenção 
do pagamento de parcelas 
de empréstimo consignado 
dos servidores. “Precisamos 
terminar com o sofrimento 
dos cidadãos mineiros”, disse 
Gustavo Valadares.

Impeachment 2
O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) também cri-
ticou o governador Fernan-
do Pimentel, que, segundo 
ele, teria institucionalizado 
o calote no Estado. Ao co-
mentar a apuração de crime 
de responsabilidade contra 
o governador, o deputado 
destacou que há duas irregu-
laridades ainda mais graves 

do que aquela apontada na 
denúncia que pode resultar 
no impeachment do chefe do 
Poder Executivo. Elas seriam 
o uso de depósitos judiciais e 
o parcelamento nos salários 
dos servidores, que já dura 
dois anos e quatro meses. 
“Esse é o governo mais calo-
teiro que já vi. Nisso, ele tem 
uma competência enorme”, 
afirmou. Sargento Rodrigues 

também lembrou atrasos 
nos repasses a institutos de 
previdência dos servidores, 
como o Ipsemg e o IPSM. 
“Esse pedido de impeach
ment veio tarde demais, mas 
antes tarde do que nunca. 
Onde está a base de apoio 
ao governador agora? Eles 
fugiram, pois não têm como 
defender esse governo in-
competente”, concluiu.Fo
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Caixa informa atraso em entrega de casas

Deputados conversaram com beneficiários de imóveis em Ituiutaba

Clarissa Barçante

(PT), condenou a redução dos 
recursos para o programa. Ele 
lembrou que o Minha Casa 
Minha Vida já foi uma “vitri-
ne” para o Brasil, como mo-
delo de acesso à moradia. “É 
um retrocesso”, concluiu.

estejam cumprindo sua fun-
ção social. “As famílias estão 
aguardando, pagando aluguel. 
É uma total incompetência do 
governo federal”, criticou.

O presidente da comis-
são, deputado Paulo Guedes 

entrega em dezembro da-
quele ano e prazo máximo 
contratual até junho de 2017. 
Mas as obras, que já estavam 
praticamente concluídas, não 
foram finalizadas, e há sinais 
de abandono e depredação.

O superintendente regio-
nal da CEF, Luís Carlos Alves, 
disse que a Elglobal Construto-
ra teve problemas financeiros. 
Segundo ele, para evitar uma 
pendência judicial que poderia 
se arrastar por anos, foi feito 
um distrato e aberta nova li-
citação. “Das oito empresas 
habilitadas, seis já vistoriaram 
o local. Vamos aguardar a pro-
posta mais vantajosa”, afirmou.

O deputado Elismar Prado 
(Pros), que solicitou a visita, la-
mentou que as moradias não 

Beneficiários do programa 
Minha Casa, Minha Vida em 
Ituiutaba (Triângulo), que 
deveriam ter tomado posse 
de imóveis há mais de um 
ano, terão de aguardar, pelo 
menos, mais seis meses até 
a entrega das chaves. A esti-
mativa é da Caixa Econômica 
Federal (CEF), que financia a 
obra, e foi anunciada ontem, 
durante visita ao local feita 
pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização.

Cerca de 800 famílias 
aguardam a conclusão dos 
residenciais Nova Ituiutaba 
2 e 4. Segundo Nilva Rosa 
de Jesus, representante dos 
beneficiários, os contratos 
foram assinados em junho 
de 2016, com promessa de 

COMISSÕES
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Das 8 às 18 horas
• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 1h Panorama – Profissão: artista
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (10/11) – Debate sobre os marcos legais 

da cultura de Minas Gerais
 5h05 Palestra – A escola e a lei, com Carlos Roberto Jamil Cury 
 6h30 Brasil Eleitor
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Profissão: artista
	 9h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(21/3) – As políticas de promoção da inclusão das pessoas com 
síndrome de Down

 12h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 

 13h Mundo Político 
 13h30 Comissão de Segurança Pública (11/4) – Debate sobre a 

situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM)

	18h05	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Eduardo Hazan 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – A realidade da educação inclusiva no Brasil 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Habeas corpus
 23h30 Zás (inédito) – Coletivo de mulheres ANA

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE
Educação inclusiva: estudos revelam que, a cada ano, aumenta o número de estudantes com 
algum tipo de deficiência nas salas de aula comuns. Segundo o Ministério da Educação, 82% 
dos alunos com deficiência já estão incluídos. Mas esse processo divide opiniões. Se, de um 
lado, o governo defende a educação inclusiva, de outro, pais, professores e diretores de esco-
las especiais vivem a difícil e, muitas vezes, dolorosa transição. Para falar do assunto, foram 
convidados o deputado Arnaldo Silva (DEM), a consultora Nivânia Reis e a coordenadora da 
Fundação Dom Bosco, Pâmela Mansoldo. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA
Aquela criança muito agitada, que não consegue prestar atenção nas aulas nem se concentrar 
nas brincadeiras, que fala em excesso e está sempre a “mil por hora”, pode não ser apenas uma 
criança “sem limite”. Ela pode sofrer de uma doença conhecida como TDAH, sigla que significa 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o tema do Panorama, que recebe o 
neurologista infantil Christóvão de Castro Xavier e a psicóloga Cynthia Dias Pinto Coelho. Eles 
falam sobre a dificuldade do diagnóstico, já que, muitas vezes, o TDAH vem associado a outras 
doenças. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

MEMÓRIA E PODER 
Apesar de avessa ao “carimbo” que lhe foi dado pela crítica, Adélia Prado integra aquele seleto 
grupo de escritores que viram sua lírica se transformar em gênero literário: o dela, a poesia do 
cotidiano – aqueles textos sobre frestas de janelas e passeios de bicicleta que, em sua simpli-
cidade, tentam elucidar o mistério da condição humana. A mineira de Divinópolis (Região Cen-
tral), certamente a poeta viva mais reconhecida do Brasil hoje, é a entrevistada do Memória e 
Poder que estreia neste fim de semana. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.


