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Assembleia Legislativa abre trabalhos
parlamentares com Reunião Solene

Quatro vetos aguardam análise da ALMG
No início dos trabalhos legisla-
tivos, a ALMG terá de analisar 
quatro vetos do governador a 
proposições de lei aprovadas 
no fim do ano passado. Depois 
de recebidos em Plenário, os 
vetos seguem para as comis-
sões que serão constituídas 
especialmente para avaliá-los. 
Emitidos os pareceres nas co-
missões, os vetos são submeti-
dos a votação em Plenário.

Para o veto ser rejeitado, 
são necessários 39 votos con-
trários (maioria absoluta da 

Assembleia). Se o veto for man-
tido, o governador é comunica-
do do fato. Se rejeitado, o go-
vernador deverá transformar a 
proposição em lei dentro de 48 
horas. Vencido esse prazo sem 
decisão do Poder Executivo, a 
tarefa caberá à Assembleia.

São os seguintes os vetos 
a serem analisados: 

- Veto Total à Proposição 
de Lei 23.330, que estabele-
ce requisitos para a cobran-
ça de pedágio em rodovias. 
A matéria teve origem no PL 

1.588/15, do deputado Carlos 
Pimenta (PDT);

- Veto Total à Proposição 
de Lei 23.394, que altera o Có-
digo de Ética e Disciplina dos 
Militares do Estado. A matéria 
tramitou como PL 780/15, do 
deputado Cabo Júlio (PMDB);

- Veto Total à Proposição 
de Lei 23.331, que pretende 
aprimorar as orientações de 
segurança e procedimentos 
de emergência em eventos. 
A matéria originou-se no PL 
1.683/15, do deputado Gus-

tavo Corrêa (DEM);
- Veto Parcial à Proposi-

ção de Lei 22.477, que trata 
de permuta de imóvel do Es-
tado no município de Passos 
(Sul de Minas). A proposição 
surgiu do PL 3.033/15, do de-
putado Cássio Soares (PSD).

O Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 23.312, que dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Diversificação Produtiva dos 
Municípios Mineradores, foi 
tornado sem efeito por deci-
são do governador.

A Assembleia Legislativa abre 
hoje, às 10 horas, com uma 
Reunião Solene de Plenário, 
os trabalhos parlamentares 
de 2017. Logo em seguida, 
às 10h30, será realizada Reu-
nião Especial para dar posse 
à Mesa da ALMG eleita para 
o período 2017-2019 e a dois 
novos deputados.

A Reunião Solene des-
tina-se à instalação da 3ª 
Sessão Legislativa da 18ª Le-
gislatura. Cada sessão legis-
lativa corresponde a um ano, 
e a legislatura é o período de 
quatro anos para o qual os 
deputados são eleitos. 

 Na Reunião Especial de 
Plenário que começa imedia-
tamente após a instalação 
da sessão legislativa, have-
rá a posse da nova Mesa da 
 ALMG, eleita em dezembro. 
O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), foi reeleito para o 
cargo que ocupa desde 2015. 
Os demais membros da Mesa 
são os seguintes: deputado 
Lafayette de Andrada (PSD), 
1º-vice-presidente; deputado 
Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB), 
2º-vice-presidente; deputado 
Inácio Franco (PV), 3º-vice-
-presidente; deputado Rogé-

rio Correia (PT),  1º -secretário; 
deputado Alencar da Silveira 
Jr. (PDT), 2º-secretário; e de-
putado Arlen Santiago (PTB), 
3º-secretário.

O deputado Hely Tarqüínio 
(PV) será designado ouvidor-
-geral da Assembleia de Minas.
Novos parlamentares – Ainda 
durante a Reunião Especial, to-

marão posse dois parlamenta-
res. A eleição do ex-deputado 
Wander Borges (PSB) como 
prefeito de Sabará (Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte) 
abriu espaço para a posse do 
oficial reformado da Polícia 
Militar de Minas Gerais Edval-
do Piccinini Teixeira, o Coronel 
Piccinini (PSB), que estava em 

seu primeiro mandato como 
vereador na Capital.

Também assumirá co-
mo deputado Tony Carlos 
 (PMDB), suplente na vaga 
de Sávio Souza Cruz (PMDB), 
atual secretário de Estado de 
Saúde. Tony Carlos já havia 
exercido mandato como de-
putado entre 2015 e 2016.
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Além da abrir o ano legislativo de 2017, Plenário da ALMG dá posse à nova Mesa e a dois deputados
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

TV ASSEMBLEIA
 0h Pensando em Minas (continuação) – Relendo os clássicos em 

época de crise, com Sérgio da Mata
 1h Panorama – Organização pessoal 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/9) – Ações propositivas 

para o fortalecimento das políticas em prol das mulheres vítimas 
de violências

 4h15 Palestra – Cotas de mulheres na política, com Polianna Pereira e 
Maria Edna Fagundes

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Intolerância religiosa
 9h Compactos de Comissões
 9h30 Assembleia Notícia (ao vivo)  
 10h Reunião Solene de Plenário (ao vivo) – Instalação da 3ª 

Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

 10h30 Reunião Especial de Plenário (ao vivo) – Posse da Mesa eleita 
para o biênio 2017–2019,  posse de dois novos deputados e  
designação do ouvidor-geral da Assembleia 

 12h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 3: Transporte público
 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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Intolerância religiosa
 20h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 

Ladeira
 21h Assembleia Debate – Mudanças na Previdência 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político Retrospectiva – Samuel Pinheiro
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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DIREITOS HUMANOS

ALMG comemora Dia Internacional da 
Mulher com audiências e ciclo de debates

O ciclo de debates Pela Vida 
das Mulheres: Educação, Em-
poderamento e a Desconstru-

ção da Cultura do Machismo 
será o ponto alto das come-
morações do Dia Internacio-

nal da Mulher na Assembleia 
Legislativa, neste ano. O nome 
do evento foi definido ontem, 
em reunião preparatória.

Além do ciclo de deba-
tes, a Assembleia programa a 
realização de uma audiência 
pública em Belo Horizonte e 
quatro no interior de Minas 
Gerais, sobre o mesmo tema. 
As datas ainda não foram fe-
chadas, mas a previsão é de 
que a audiência na Capital se-
ja no dia 7 de março, e o ciclo 
de debates no dia 8 de abril, 
no Plenário. As audiências no 
interior deverão acontecer 
ao longo do mês de março.

Na reunião preparató-

ria, também foram definidos 
os painéis que vão compor o 
ciclo de debates. São eles os 
seguintes: A importância das 
discussões relativas a gênero 
no enfrentamento à cultura 
do machismo na educação; 
Enfrentamento ao machismo 
institucionalizado para garan-
tir a participação da mulher 
nas instâncias de poder e de-
cisão; Mulheres, diversidade 
e interseccionalidades.

A próxima reunião pre-
paratória do evento foi agen-
dada para terça-feira (7), às 
9 horas, na sala de reuniões 
da Gerência-Geral de Proje-
tos Institucionais (GPI).

Programação das comemorações foi tema de reunião preparatória

Flávia Miranda

ACONTECE HOJE
10 horas

• Reunião Solene (Plenário) – instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 18ª Legislatura

10h30
• Reunião Especial (Plenário) – posse dos membros da Mesa da Assembleia 

para o 2º biênio da 18ª Legislatura, posse de suplentes e designação do 
ouvidor-geral da ALMG

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)


