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Deputados terão de analisar vetos totais 
do governador a anistias de servidores

Justificativas apontam vício de iniciativa
tivas comissões especiais, 
que terão prazo de 20 dias 
para emitir parecer. O Ple-
nário tem um prazo total de 
30 dias, contados da data do 
recebimento da comunicação 
dos vetos, para decidir sobre 
eles. Para que um veto do go-
vernador seja rejeitado, são 
necessários 39 votos, maioria 
absoluta da Assembleia.

exercício do direito da greve 
“é vedado aos policiais civis 
e a todos os servidores públi-
cos que atuem diretamente 
na área de segurança públi-
ca”, proibição que abrangeria 
os policiais militares, no en-
tendimento de Pimentel.

Depois de lidos em Ple-
nário e publicados, os vetos 
serão distribuídos às respec-

tou decisões já proferidas  pelo  
Supremo Tribunal Federal (STF) 
em casos similares, bem co-
mo dispositivos da Constitui-
ções Federal e Estadual.

Especificamente sobre a  
proposição que concede anis-
tia aos policiais militares, o 
governador ainda pontuou 
que o STF, em recente julga-
mento, fixou a tese de que o 

Nas justificativas apresenta-
das nas duas mensagens que 
encaminham os vetos totais 
às anistias de servidores, o 
governador Fernando Pimen-
tel alega vício de iniciativa 
das propostas, uma vez que 
a anistia administrativa seria 
uma matéria de competência 
privativa do Poder Executivo. 
Para subsidiar os vetos, ele ci-

Daniel Protzner

Votações dos dois projetos de anistia foram acompanhadas por servidores, nas galerias do Plenário

12.505, de 2011, que conce-
deu o benefício aos militares 
que participaram de greves. 
Ela abrange os crimes defini-
dos no Código Penal Militar e 
na Lei de Segurança Nacional 
e as infrações disciplinares 
conexas, excetuando-se os 
delitos estabelecidos pelo 
Código Penal.

Os dois projetos de lei fo-
ram aprovados em Plenário, 
em segundo turno, no dia 31 
de maio.

Polícia Militar – O outro veto 
de Fernando Pimentel refere- 
-se à Proposição de Lei 23.484, 
que é fruto do Projeto de Lei 
(PL) 1.078/15, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), o 
qual anistia praças da Polícia 
Militar excluídos da corpora-
ção em virtude do movimen-
to reivindicatório ocorrido 
em julho de 1997.

A anistia prevista pela 
proposição tem como ba-
se o disposto na Lei Federal 

Essas ausências também 
não acarretarão, ainda se-
gundo a proposição, prejuízo 
na designação, na contagem 
de tempo para promoção na 
carreira, na aposentadoria e 
na aquisição de férias regu-
lamentares. A concessão da 
anistia tornará extintos e sem 
efeito os processos adminis-
trativos disciplinares instau-
rados em face de servidor 
que tenha participado das 
paralisações.

A Assembleia Legislativa ini-
cia, na quarta-feira (19), o re-
cesso parlamentar, que vai até 
o dia 31 de julho. No retorno 
aos trabalhos, em agosto, os 
deputados terão ao menos 
dois vetos totais do governa-
dor Fernando Pimentel para 
analisar, ambos sobre propo-
sições de lei que tratam de 
anistias a servidores públicos 
da educação e da segurança 
pública, em virtude de movi-
mentos grevistas. As mensa-
gens com os vetos foram pu-
blicadas no dia 12 de julho, no 
Diário Oficial de Minas Gerais. 
Educação – Um dos vetos 
totais do governador incide 
sobre a Proposição de Lei 
23.478, originada do Projeto 
de Lei (PL) 3.875/16, do de-
putado André Quintão (PT) e 
outros, que anistia servidores 
da educação básica que par-
ticiparam de paralisações em 
2015. De acordo com o texto 
da proposição, as ausências 
dos servidores não resulta-
rão em avaliação de desem-
penho negativa, dispensa de 
designados, configuração de 
abandono de cargo, infre-
quência, instauração de pro-
cesso administrativo, perda 
do direito às férias-prêmio, 
desconto na remuneração e 
aplicação de qualquer tipo de 
penalidade.
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Cantor e compositor Junot
 0h30 Comissão de Participação Popular (18/5) – Em debate o dia 

nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 
adolescentes 

 3h30 Palestra – Representação, Ministério Público e políticas públicas, 
com Álvaro Ricardo de Souza Cruz

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 6h30 Sala de Imprensa – Regulação da mídia 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Regime de bens no casamento 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (30/5) – 

Possibilidades de investimentos em Juiz de Fora e região, após a 
prorrogação da concessão de ferrovias à empresa MRS 

 12h15 Minas é Muitas – São Tomé das Letras

 13h Geração – Movimento estudantil 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 

Descubra o que é o orçamento público
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (7/6) – Debater as medidas do Poder 

Judiciário diante do aumento da judicialização na saúde
 18h Sala de Imprensa – Regulação da mídia 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão do Trabalho (1º/6) – Debate as condições de 

trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Estado 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (17/7)

das 8 às 18 horas
• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 

de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raissa Andrade

das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço
11h30

• Comissão de Segurança Pública (Manhuaçu) – visita à casa dos parentes 
do cabo da Polícia Militar Marcos Marques da Silva, morto em trabalho 
no dia 10 de julho, em Santa Margarida. Requerimento: deputados Sar-
gento Rodrigues, Cabo Júlio, Fred Costa, João Vítor Xavier e João Leite

Terça-feira (18/7)
das 8 às 18 horas

• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 
de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raissa Andrade

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) 
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)

Quarta-feira (19/7)
das 8 às 18 horas

• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 
de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raissa Andrade

das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço

Quinta-feira (20/7)
das 8 às 18 horas

• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 
de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raissa Andrade

das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço

Sexta-feira (21/7)
das 8 às 18 horas

• Depois da curva do rio (Galeria de Arte) – exposição coletiva de pinturas 
de Flávia Spotto, Heliana Foureaux, José Orlando Castaño, Mara Ulhoa e 
Raissa Andrade

das 10 às 19 horas
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço

Sábado (22/7)
das 10 às 19 horas

• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 
 Oliveira) – cessão de espaço

Domingo (23/7)
das 10 às 19 horas

• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de 
 Oliveira) – cessão de espaço

A sinalização digital da ALMG já está funcionando no 1o andar, no 2o andar, no SE,  
no 1S e no 2S do Palácio da Inconfidência. Para tirar dúvidas, dar sugestões ou fazer alertas  

sobre defeitos nos equipamentos do sistema, entre em contato conosco:
sinal@almg.gov.br


