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Reuniões para escolha de presidentes e vices de comissões especiais foram realizadas ontem

deliberação, o veto será incluí-
do na ordem do dia, recebendo 
prioridade de votação. As pro-
posições foram recebidas na 
retomada dos trabalhos legisla-
tivos, em 1° de fevereiro.
Feam – A comissão que vai 
analisar a indicação de Ro-
drigo de Melo Teixeira para o 
cargo de presidente da Feam 
terá como presidente e vice 
os deputados Tadeu Martins 
Leite e Dilzon Melo (PTB), 
respectivamente, além do 
deputado Durval Ângelo co-
mo relator.

o deputado Durval Ângelo. A 
proposição incide sobre as con-
dições de permuta de terreno 
do Estado em Passos (Sul) por 
dois imóveis particulares locali-
zados no mesmo município. Pi-
mentel vetou o parágrafo único 
do art. 1º, o qual prevê que a 
permuta seja feita sem torna 
(devolução) para o Estado. 

De acordo com o Regimen-
to Interno, a Assembleia tem 
um prazo de 30 dias, contados 
do recebimento da comuni-
cação do veto, para analisá-lo. 
Esgotado esse prazo sem haver 

classe e que motivariam a 
instauração de processo ad-
ministrativo. No entanto, o 
governador considera que a 
matéria é contrária ao inte-
resse público e pode provo-
car alterações na aplicação 
do Código de Ética. 
Terreno – A comissão que vai 
deliberar sobre o Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.402/17 
terá como presidente o deputa-
do Tadeu Martins Leite e como 
vice o deputado Antonio Car-
los Arantes. Como relator da 
matéria também foi designado 

A comissão que vai apreciar o 
Veto Total à Proposição de Lei 
23.394/17 terá os deputados 
Fábio Cherem (PSD) e Tadeu 
Martins Leite como presiden-
te e vice-presidente, respecti-
vamente, além do deputado 
Durval Ângelo como relator. 
A proposição se refere ao  
Código de Ética e Disciplina 
dos Militares e é derivada do 
PL 780/15, do deputado Cabo 
Júlio (PMDB), que especifica 
as condutas reputadas como 
transgressões que afetem a 
honra pessoal e o decoro da 

Matéria trata de código de militares

vetá-la, o governador acatou 
a argumentação do Corpo de 
Bombeiros, que informou que 
já existe, no Regulamento de 
Segurança contra Incêndio e 
Pânico do Estado, previsão de 
orientações de segurança e 
procedimentos de emergên-
cia em eventos

Proposição de Lei 23.331/16. 
Ela se refere a orientações de 
segurança e procedimentos 
de emergência em eventos. 
Foi designado como relator 
do veto o deputado Durval 
Ângelo. A matéria tem origem 
no PL 1.683/15, do deputado 
Gustavo Corrêa (DEM). Para 

que dispõem sobre as con-
dições vinculadas ao desem-
penho da concessionária.
Eventos – Os deputados Ta-
deu Martins Leite e Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) foram 
eleitos, respectivamente, pre-
sidente e vice da comissão 
que vai analisar o Veto Total à 

Cinco comissões especiais 
da ALMG elegeram ontem 
seus presidentes e vice-pre-
sidentes. Quatro delas foram 
criadas para emitir pareceres 
sobre vetos a proposições de 
lei e uma para analisar a in-
dicação de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de pre-
sidente da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente (Feam).

A comissão que vai 
apreciar o Veto Total à Pro-
posição de Lei 23.330/16 
elegeu os deputados Tadeu 
Martins Leite (PMDB) e Dur-
val Ângelo (PT) para os car-
gos de presidente e vice, 
respectivamente. A matéria 
teve origem no Projeto de 
Lei 1.588/15, do deputado 
Carlos Pimenta (PDT), e al-
tera a Lei 14.868, de 2003, 
que instituiu o Programa Es-
tadual de Parcerias Público-
-Privadas, para estabelecer 
condições para a cobrança 
de tarifa nos contratos de 
concessão de rodovias. O 
governador justificou que a 
proposição é contrária ao in-
teresse público, pois já exis-
tem instrumentos próprios 
(edital, anexos e contrato) 

Comissões que vão analisar vetos e
indicação elegem presidentes e vices
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 0h Palestra (continuação) – Voto distrital, com Diogo Cruvinel e 
Patrick Martins 

 1h Panorama – Cinema mineiro em destaque
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular – Situação dos atingidos 

pela Hidrelétrica de Itapebi, em Salto da Divisa 
 5h10 Palestra – Leitura e escrita na web, com Ana Elisa Ribeiro
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 

popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Arte de rua
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 11h Sala de Imprensa – Espetacularização das prisões por corrupção
 12h Memória e Poder – Político e engenheiro Octávio Elísio Alves 

de Brito
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 
popular

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Transporte (24/11) – Propostas de melhorias no 

transporte público de BH
 16h30 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político/#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
 19h25 Trabalho de Base             
 19h30 Panorama – Arte de rua
 20h Segunda Musical – Pianista Igor Rocha e octeto vocal Octa Plus
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Crise na segurança pública
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Leis antidrogas e as prisões
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Amaranto

• programação sujeita a alterações
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GERAÇÃO
O programa traz o premiado bailarino Evandro Passos, que integra o Conselho Internacional de 
Dança da Unesco. Ele também é coreógrafo, ator, pesquisador e professor. Focado na dança de 
origem africana, fundou a Companhia Bataka, um dos mais importantes centros de divulgação 
da cultura afro-brasileira do País. Também participam da conversa estudantes de seis escolas 
da Capital. Confira no sábado, às 19 horas, e no domingo, às 12h30.

PALESTRA
Especialistas discutem temas relacionados ao Direito Parlamentar, com base em um livro de-
senvolvido por servidores da ALMG integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do 
Legislativo. A palestra aborda quatro temas ligados ao universo parlamentar, como regimento 
interno, processo legislativo, imunidade parlamentar e legística. Os palestrantes são Antônio 
José Calhau, Sérgio Pompeu de Freitas Campos, José Alcione Bernardes Júnior, Luciana Lopes 
Nominato Braga e Valéria de Cássia Silva Guimarães. Assista no sábado, às 22h30. 

PANORAMA
Uma nova safra de filmes mineiros tem chamado a atenção dos jurados e do público dos mais 
diversos festivais de cinema. O Panorama aborda o assunto e discute os fatores que têm contri-
buído para o surgimento de novos talentos no Estado. No estúdio, o diretor e produtor de cine-
ma Gabriel Martins, um dos fundadores da produtora Filmes de Plástico, e Clarisse Alvarenga, 
cineasta e professora de Cinema da Faculdade de Educação da UFMG, falam sobre o tema. O 
programa vai ao ar no domingo, às 22 horas.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

TV ASSEMBLEIA


