
1º DE AGOSTO DE 2017 – TERÇA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.107

Deputados vão analisar vetos a anistias
Outra proposição de des-

taque a ser analisada pelos de-
putados no início do semestre 
é o PL 4.280/17, do governa-
dor, que altera a legislação so-
bre a estrutura orgânica da ad-
ministração pública do Poder 
Executivo. Ele está pronto para 
votação em 1º turno. O proje-
to, que modifica competências 
de secretarias, recebeu uma 
emenda em Plenário permitin-
do a contratação temporária 
de servidores em caso de ca-
lamidade financeira do Estado. 

cutivo. No que diz respeito à 
segunda proposição de lei, ele 
também citou decisão recen-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que veda o direito de 
greve a policiais.

Depois de lidos em Plená-
rio e publicados, os vetos são 
distribuídos a comissões espe-
ciais, que têm prazo de 20 dias 
para emitir parecer. Para deci-
dir sobre eles, o Plenário tem 
um prazo total de 30 dias, con-
tados da data do recebimento 
da comunicação dos vetos.

tros 33 parlamentares, conce-
de anistia a servidores da edu-
cação básica que participaram 
de paralisações em 2015. A 
Proposição de Lei 23.484, fru-
to do PL 1.078/15, do deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
anistia praças da Polícia Militar 
excluídos da corporação em 
virtude do movimento reivin-
dicatório de julho de 1997.

Nos dois casos, o governa-
dor Fernando Pimentel alegou 
vício na iniciativa, que caberia 
exclusivamente ao Poder Exe-

Também serão tema de dis-
cussão na Assembleia Legis-
lativa, na volta aos trabalhos, 
dois vetos totais do governa-
dor Fernando Pimentel. Eles 
incidem sobre proposições de 
lei oriundas de projetos apro-
vados na ALMG que conce-
dem anistia a servidores. Os 
vetos deverão ser recebidos 
em Plenário nesta semana.

A Proposição de Lei 
23.478, originada do Projeto 
de Lei (PL) 3.875/16, do depu-
tado André Quintão (PT) e ou-

do (Triângulo), no dia 10 de 
agosto, para conhecer a situ-
ação do setor sucroenergéti-
co mineiro. Na ocasião, esta-
rá sendo realizado o evento 
Canacampo Tech Show. No 
dia 11, a Comissão de Saúde 
faz audiência pública em Bo-
caiúva (Norte) sobre a crise 
do setor na região.

-feira (3), às 14h30, no Auditó-
rio. A audiência será realizada 
pela Comissão Extraordinária 
de Proteção dos Animais.
Interior – Já estão agendadas 
para este mês duas ativida-
des das comissões no interior 
do Estado. A Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria faz visita a Campo Flori-

pelas rodovias que cortam o 
Estado. Serão discutidas, espe-
cialmente, as ações necessárias 
para prevenir acidentes e os 
procedimentos que deverão ser 
adotados caso eles ocorram.

Os problemas e conflitos 
gerados pela presença de ani-
mais nas áreas urbanas são 
tema de reunião na quinta- 

As comissões da Assembleia 
Legislativa realizam quatro au-
diências públicas na semana de 
retomada dos trabalhos parla-
mentares. Hoje (1º), às 11 ho-
ras, no Plenarinho II, a Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas debate a pro-
posta de implantação de um 
novo acesso viário entre Belo 
Horizonte e Nova Lima. A ideia é 
transformar um trecho da anti-
ga linha férrea da Rede Ferroviá-
ria Federal numa avenida.

Amanhã (2), às 11 horas, 
no Plenarinho I, a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável faz reunião 
para discutir a proteção da 
Bacia Hidrográfica de Vargem 
das Flores no Macrozonea-
mento Metropolitano, plano 
elaborado pela Agência de De-
senvolvimento da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH) que contém limites e 
diretrizes urbanas para os mu-
nicípios que a compõem.

Também amanhã, às 15 
horas, no Plenarinho I, a Comis-
são de Transporte, Comunica-
ção e Obras Públicas promove 
audiência para tratar do trans-
porte de produtos perigosos 

Semana de retomada dos trabalhos tem
quatro audiências públicas de comissões

Guilherme Bergamini / Arquivo ALMG 

A proteção da Bacia da Vargem das Flores é tema de reunião da Comissão de Meio Ambiente
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 às 18 horas

• Mostra de Artesanato do Grupo Bananarte (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

– debater, com a presença de convidados, a implantação de um novo 
acesso viário entre Belo Horizonte e Nova Lima. Requerimento: depu-
tado Fábio Cherem

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 770/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abra-
mo, que modifica a Lei 14.486, de 2002, a qual disciplina o uso de telefo-
ne celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas

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

tar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João Leite, que torna obrigatória 
a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sou-
sa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em tur-
no único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno

 0h Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo 
 1h Segunda Musical – Otávio Lamounier, Emília Carneiro e João 

Morales
 1h30 Parlamento Brasil   
 2h Comissão de Meio Ambiente (24/5) – Situação das nascentes 

que abastecem a represa Várzea das Flores e os impactos das 
ocupações irregulares 

 4h50 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 
com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau

 6h TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 6h30 Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político – Ermínia Maricato
 8h30 Panorama (inédito) – Cuidados com a voz
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direitos do turista
 13h Mundo Político – Ermínia Maricato

 13h30 TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Balanço do 1º semestre
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Cuidados com a voz
 20h Documentário Diálogos Possíveis
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jornalista Wilson Figueiredo 
 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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