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pode dispor sobre o estabele-
cimento de rotinas e procedi-
mentos administrativos.

O deputado Fábio Che-
rem (PSD), que presidiu a co-
missão, endossou as palavras 
do relator. Já o deputado Sar-
gento Rodrigues foi contrário à 
manutenção do veto. Segundo 
ele, o Código de Ética dos Mili-
tares ainda precisa ser aperfei-
çoado em alguns aspectos, co-
mo os propostos pela matéria. 

Na Comissão do Veto 
Parcial à Proposição de Lei 
23.402/17, o relator, Durval 
Ângelo, concordou com o po-
sicionamento do governador, 
segundo o qual o dispositivo 
vetado poderia causar preju-
ízos ao patrimônio do Estado.

manutenção do veto, sob a ale-
gação de que falta uniformida-
de nas exigências dos bombei-
ros para realização de eventos.

A Proposição de Lei 
23.394/17, também vetada in-
tegralmente, especifica as con-
dutas reputadas como trans-
gressões que afetem a honra 
pessoal e o decoro dos militares 
do Estado e que motivariam a 
instauração de processo admi-
nistrativo. O governador consi-
derou que a matéria é contrária 
ao interesse público e pode 
provocar alterações na aplica-
ção do Código de Ética. De acor-
do com o parecer do relator, a 
proposição incorre também em 
vício de iniciativa, uma vez que 
apenas o chefe do Executivo 

que as empresas concessioná-
rias de rodovias não têm arca-
do com as contrapartidas.

No caso do Veto Total à 
Proposição de Lei 23.331/16, 
o relator concordou com a ar-
gumentação do Corpo de Bom-
beiros, utilizada pelo governa-
dor na justificativa do veto. A 
corporação informou que já 
existe no Regulamento de Se-
gurança Contra Incêndio e Pâ-
nico previsão de orientações e 
procedimentos de emergência 
em eventos públicos. O depu-
tado Durval Ângelo acrescen-
tou que a proposição não espe-
cifica qual tipo de espaço ne-
cessitaria daqueles cuidados. 

O deputado Sargento Ro-
drigues votou contrariamente à 

Na Comissão do Veto Total à 
Proposição de Lei 23.330/16, o 
relator, deputado Durval Ânge-
lo, seguiu o entendimento do 
governador. A matéria teve ori-
gem no Projeto de Lei 1.588/15, 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT), o qual altera a lei que 
rege as parcerias público-priva-
das, a fim de estabelecer condi-
ções para a cobrança de tarifa 
nos contratos de concessão de 
rodovias. O governador e o re-
lator justificaram que já existem 
instrumentos próprios sobre as 
condições vinculadas ao de-
sempenho de concessionárias. 

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) manifestou-se 
de forma contrária à manu-
tenção do veto. Ele salientou 

Relator concorda com o governador

tados. Para haver a rejeição, 
são necessários 39 votos de 
deputados contrários ao veto.

no Sul de Minas.
Em Plenário, os vetos 

podem ser mantidos ou rejei-

fere à Proposição de Lei 23.402, 
que autoriza o Poder Executivo 
a permutar imóvel em Passos, 

Quatro vetos do governador 
Fernando Pimentel a propo-
sições de lei, três totais e um 
parcial, foram analisados on-
tem por comissões especiais 
da Assembleia Legislativa e 
estão prontos para discussão 
e votação em Plenário. O re-
lator em todas as comissões, 
o líder do Governo, deputado 
Durval Ângelo (PT), opinou 
pela manutenção dos vetos.

Os vetos totais dizem res-
peito às Proposições de Lei 
23.330, que acrescenta o pa-
rágrafo 4º ao artigo 15 da Lei 
14.868, de 2003, a qual dispõe 
sobre o Programa Estadual de 
Parcerias Público-Privadas; 
23.331, que acrescenta pará-
grafo ao artigo 6º da Lei 14.130, 
de 2001, sobre a prevenção 
contra incêndio e pânico no Es-
tado; e 23.394, que acrescenta 
parágrafo único ao artigo 64 da 
Lei 14.310, de 2002 (Código de 
Ética e Disciplina dos Militares 
do Estado). O veto parcial se re-

Após análise de comissões, quatro
vetos podem ser votados em Plenário

Flávia Bernardo

Comissões especiais analisaram ontem três vetos totais e um veto parcial do governador
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

8 horas
•  Mobilização para o Dia Internacional de Luta das Mulheres, em Belo 

Horizonte (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) - cessão de 
espaço

8h30
•  Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Kennedy de Mi-

nas Gerais
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

Veto Total à Proposição de Lei 23.330
Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.331

Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Discussão em turno único

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

 0h Memória e Poder – Educadora Magda Soares
 1h Segunda Musical – Pianista Igor Rocha e Octeto Vocal Octa 

Plus
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao uso do Crack e outras 

drogas (16/11) – Experiência uruguaia de legalização da 
maconha

 4h40 Formação Política para Educadores (ou Palestra) - A escola e 
a lei, com Carlos Roberto Cury

 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 2: 
Heranças coloniais

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Crise na segurança pública

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Trabalho escravo
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissões do Trabalho e de Direitos Humanos 

(11/11/2016) – PLC 30/2015, de regulamentação da 
terceirização

 12h30 Via Justiça – Leis de drogas e as prisões

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 2: 

Heranças coloniais
 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: 

Assembleia Debate – Crise na segurança pública
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Trabalho escravo
	 20h	 #Confirma
 20h30 Propaganda Partidária 
 20h35 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Educadora Magda Soares
 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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