
11 DE NOVEMBRO DE 2008 – TERÇA-FEIRA – ANO 17 – Nº 3.367

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 112
Do governador, que altera a organização judiciária do Estado. Votação em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.632
Do governador, que estende a composição do Conselho Estadual de Edu-
cação. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.682
Do governador, que dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no
Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 1.523/07
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Capitólio. Prosseguimento da votação em 2º turno

PL 2.050/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município de
Pedralva. Votação em 2º turno

PL 2.219/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.220/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.301/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Piranga. Votação em 2º turno

PL 2.455/08
Do governador, que autoriza doação de imóveis do Estado ao município
de Teófilo Otoni. Votação em 2º turno

PL 50/07
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre incentivos para
ações que ampliem o acesso dos idosos às diferentes áreas do conheci-
mento nas universidades estaduais. Votação em 1o turno

PL 327/07
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóveis do Estado ao
município de São Domingos do Prata. Votação em 1º turno

PL 2.456/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Conceição do Pará. Votação em 1º turno

ORDEM DO DIA

Denúncias de agentes penitenciários e
Serra da Moeda em pauta nas comissões
Duas audiências públi-

cas estão na pauta das comis-
sões hoje. A Comissão de Se-
gurança Pública se reúne com
convidados para apurar de-
núncias de supostas irregula-
ridades na transferência de
agentes penitenciários. A au-
diência será às 14h30, no
Auditório, e o requerimento
para a sua realização é do pre-
sidente da comissão, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT).
Foram convidados represen-
tantes da Secretaria de Esta-
do de Defesa Social e do Mi-
nistério Público.

Segundo o parlamentar,
essas transferências estariam
sendo feitas sem nenhuma jus-
tificativa plausível e para lo-
calidades diferentes daquelas
publicadas no edital do con-
curso público. Outra questão
que ele quer esclarecer são re-
clamações de que alguns agen-
tes estariam sendo vítimas de
denúncias graves, sem direi-
to à resposta, à ampla defesa
e ao contraditório.

Já a Comissão Especial
das Serras da Calçada e da Mo-

eda discute hoje aspectos es-
pecíficos da Serra da Moeda,
como a localização e abran-
gência da área a ser protegi-
da, a situação fundiária, as
atividades econômicas atuais

e potenciais e propostas para
sua proteção e desenvolvimen-
to econômico sustentável. O
requerimento da audiência é
assinado pelos cinco membros
efetivos da comissão: deputa-

dos Sávio Souza Cruz (PMDB),
Jayro Lessa (DEM), Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), Fábio Avelar
(PSC) e Almir Paraca (PT). A
reunião começa às 15h30, no
Teatro. Agenda

Parque do Rola-Moça: a Comissão Especial discute alternativas para preservar também a Serra da Moeda

Guilherme Bergamini – 20/10/08
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ORDEM DO DIA (continuação)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Alimentação escolar

9h Assembléia ao Vivo

9h05Brasil Eleitor

9h30Comissão de Constituição e Justiça (ao vivo)

12h20Via Justiça – Exageros na Justiça

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao Vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Alimentação escolar

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

20h45Memória e Poder – Depoimento do ex-reitor da UFMG Aluísio
Pimenta

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Alimentação escolar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres de dez projetos, entre eles o PL 2.680/08, do deputado
Braulio Braz, que concede incentivos fiscais para indústrias do setor de
reciclagem; PL 2.701/08, do deputado Lafayette de Andrada, que pos-
sibilita o protesto de títulos e documentos de dívidas decorrentes de
aluguéis e taxas de condomínio; e PL 2.771/08, do governador, que
dispõe sobre a adoção de procedimentos visando à compatibilização
entre as atividades econômicas e a preservação do meio ambiente

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória do fórum técnico sobre o Plano Estadual de
Educação (Escola do Legislativo)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
III) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir denúncia de su-
postas irregularidades na transferência de agentes penitenciários e acusa-
ções contra esses servidores. Convidados: procurador-geral de Justiça,

Jarbas Soares Júnior; secretário de Estado de Defesa Social, Maurício de
Oliveira Campos Júnior; subsecretário de Estado de Administração Prisional,
Genílson Ribeiro Zeferino; corregedora-geral da Secretaria de Defesa Social,
Luciana Nobre de Moura; diretor administrativo do Ceresp de Ipatinga, Eliel
Vaz da Silva. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues
15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
discutir e votar proposições da comissão
15h30
• Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda (Teatro) –
discutir os seguintes temas referentes à Serra da Moeda: localização e
abrangência da área a ser protegida; situação fundiária; atividades
econômicas atuais e potenciais; e propostas para proteção e desen-
volvimento econômico sustentável
16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar
proposições da comissão
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

PL 2.575/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao município
de Uberlândia. Votação em 1o turno

PL 2.641/08
Do governador, que autoriza abertura de crédito suplementar para a As-
sembléia Legislativa. Discussão em turno único

PRE 2.748/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.749/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.750/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.751/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PLC 28/07
Do governador, que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte. Discussão em 1o turno

PL 699/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que autoriza doação de imóvel do
Estado ao município de Conceição das Alagoas. Discussão em 1o turno

PL 1.093/07
Do deputado Adalclever Lopes, que amplia a área da Estação Ecológica
do Cercadinho. Discussão em 1o turno

PL 1.985/08
Do deputado Délio Malheiros, que proíbe o indeferimento de crédito
habitacional em função da inclusão de nome em cadastros de proteção
ao crédito. Discussão em 1o turno

PL 2.164/08
Do governador, que altera as atribuições da Copasa. Discussão em 1o turno

PL 2.474/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado à União. Dis-
cussão em 1o turno

PL 2.573/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São Roque de Minas. Discussão em 1o turno

PL 2.576/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Córrego do Bom Jesus. Discussão em 1o turno

PL 2.614/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Ibiá. Discussão em 1o turno

PL 2.616/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao município
de Uberaba. Discussão em 1o turno


