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deu origem à audiência, foi 
discutida, em um trabalho 
conjunto da ALMG com o De-
partamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG), 
a necessidade de regulação 
dos preços praticados pelas 
empresas credenciadas para 
a oferta dos serviços.

Também estará em pauta 
o Projeto de Lei (PL) 3.459/16, 
de autoria do próprio Tony 
Carlos, que trata justamente 
dessa medida. “É uma me-
dida fundamental, diante da 
grande diferença de valores 
cobrados por centros de for-
mação de condutores no Es-
tado”, salienta. A proposição 
aguarda análise da Comissão 
de Constituição e Justiça.

mais de 300 mil habitantes 
estabeleciam parcerias com o 
governo federal. Entretanto, 
com o aumento da população 
de rua, os municípios com 
mais de 100 mil habitantes, 
bem como aqueles menores 
das regiões metropolitanas, 
também já têm deparado 
com essa complexa situação. 
Autoescolas – No Auditório, às 
15h15, a Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas promove reunião para 
debater os preços estabeleci-
dos pelos centros de formação 
de condutores, as conhecidas 
autoescolas. 

De acordo com o ex-de-
putado Tony Carlos (PMDB), 
autor do requerimento que 

a folga”, critica o parlamentar.
Cidadania – À tarde, estão 
previstas duas audiências. 
Com a finalidade de debater 
a promoção da cidadania pa-
ra a população em situação 
de rua, a Comissão de Parti-
cipação Popular se reúne às 
14h30, no Teatro, a requeri-
mento da deputada Marília 
Campos (PT).

De acordo com a asses-
soria da parlamentar, as re-
des de atendimento e acolhi-
mento temporário, quando 
existentes, são insuficientes, 
e a demanda para ampliar e 
reestruturar esses serviços 
recai sobre os municípios. 

Para oferecer esse aten-
dimento, as cidades com 

No mesmo horário, no Plena-
rinho IV da ALMG, a Comissão 
de Segurança Pública promo-
ve audiência para discutir um 
sistema de compensação de 
carga horária para os bombei-
ros militares. A carga horária 
semanal dos militares esta-
duais prevista em lei é de 40 
horas semanais.

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), que pediu a 
reunião, afirma que tem rece-
bido reclamações de militares 
lotados em diversas unidades 
dos Bombeiros a respeito da 
sobrecarga de trabalho. “Há 
quem trabalhe 50, 55 horas 
semanais. Além disso, não 
está havendo nenhuma com-
pensação para o militar, como 

é justo com os taxistas, que 
cumprem todas as suas atri-
buições tributárias”, afirma o 
deputado Antônio Carlos Aran-
tes, presidente da comissão.

trabalhista dos motoristas do 
aplicativo, se eles também vão 
pagar imposto, se vão continu-
ar clandestinos também nas 
questões trabalhistas. Isso não 

nistério do Trabalho a situação 
dos taxistas, que estão sendo 
prejudicados com a ação do 
Uber na cidade. Queremos 
saber como fica a questão 

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico visita hoje, 
às 9 horas, o superintendente 
regional do Trabalho, João Car-
los Gontijo, para encaminhar 
reivindicações de taxistas. Além 
de representantes da categoria, 
vereadores de Belo Horizonte 
também devem participar do 
encontro. A sede regional do 
Ministério do Trabalho fica no 
Centro de Belo Horizonte.

A visita, solicitada pelos de-
putados Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) e Deiró Marra (PSB), é 
fruto de audiência pública reali-
zada pela comissão em agosto, 
na qual foi discutido o proble-
ma do transporte individual de 
passageiros em Belo Horizonte 
e Região Metropolitana.

Na ocasião, taxistas cobra-
ram que os motoristas do Uber 
também sejam submetidos ao 
rigor da legislação. A categoria 
acusa o aplicativo de promo-
ver uma concorrência desleal.

“Agora vamos levar ao Mi-

Carga horária dos bombeiros pauta audiência

Sarah Torres – 27/7/15

Deputados querem discutir questões trabalhistas que prejudicam concorrência com aplicativos como o Uber

Comissão vai encaminhar reivindicações
de taxistas ao Ministério do Trabalho
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, para encaminhar reivindicações de ta-
xistas. Requerimento: deputados Antônio Carlos Arantes e Deiró Marra

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, o sistema de compensação de carga horária proposto 
aos bombeiros militares. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.548/15 (1º turno), do deputado Ricardo Faria, que institui a Política de 
Promoção da Paz nos Estádios de Futebol e Demais Espaços Desportivos 
de Minas Gerais 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Teatro) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 3.467/16 (1º turno), do deputado Arnaldo Silva, que 
autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de União de 
Minas; e sobre o PL 3.476/16 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia ao município de Oliveira 
Fortes

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 

convidados, a promoção da cidadania para a população em situação de 
rua. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 709/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, 
que veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto 
bancário ou carnê de pagamento 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 

3.664/16 (1º turno), do deputado Dirceu Ribeiro, que autoriza o Executi-
vo a doar trecho de rodovia ao município de Divinésia

15h15
• Comissão de Transporte (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, os preços estabelecidos pelos centros de formação de conduto-
res. Requerimento: ex-deputado Tony Carlos

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar pareceres sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis 
a pessoas com deficiência visual; e sobre o PL 1.367/15 (1º turno), da 
deputada Ione Pinheiro, que trata da adaptação de computadores em 
lan houses e estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas 
com deficiência visual 

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
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)

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

 0h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro
 1h Segunda Musical – Davi Camisassa e Duo Mineiro 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (15/9) – Jornada de 

resistência e direitos humanos
 4h55 Palestra – Formação política para educadores, com Daniel Lara 
 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 
politicas e econômicas

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Intolerância nas redes sociais 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Adoção e proteção de crianças e adolescentes
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Intolerância nas redes sociais 
 20h Documentário Memórias rompidas – 1 ano depois da lama 
 21h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro
 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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