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Plano da RMBH volta a ser apreciado
Os deputados também deve-
rão apreciar, no início dos tra-
balhos em 2018, proposições 
que começaram a tramitar 
no ano passado. Entre elas 
está o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 74/17, do go-
vernador, que institui o Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(PDDI-RMBH).

O projeto foi recebido 

pelo Plenário no dia 20 de 
dezembro e aguarda parecer 
de 1º turno da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O PDDI está previsto no 
art. 46 da Constituição do Es-
tado e nas Leis Complemen-
tares 88, 89 e 90, de 2006. O 
Estatuto da Metrópole (Lei 
Federal 13.089, de 2015) de-
termina a edição do plano no 
prazo de três anos, contados 
da data de entrada em vigor 

do estatuto.
Outro tema de destaque 

no Parlamento mineiro nos 
primeiros meses do ano é o 
programa de descentralização 
da execução de serviços para 
as entidades do terceiro se-
tor, previsto no PL 4.826/17, 
do governador. Ele foi anexa-
do ao PL 2.728/15, do depu-
tado Antônio Jorge (PPS), que 
dispõe sobre a qualificação 
de entidades de direito priva-

do sem fins lucrativos como 
organização social de saúde, 
e que aguarda parecer de 2º 
turno na Comissão de Admi-
nistração Pública.

Também continua a tra-
mitar o Projeto de Resolução 
(PRE) 49/17, da Mesa da As-
sembleia, que cria a Comis-
são Permanente de Defe-
sa dos Direitos da Mulher. A 
proposição aguarda parecer 
de 2º turno da Mesa.

No retorno aos trabalhos, deputados têm 
18 vetos do governador para analisar

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais rea-
liza hoje, às 10 horas, Reunião 
Solene de abertura dos traba-
lhos parlamentares em 2018. 
A solenidade se destina à ins-
talação da 4ª Sessão Legisla-
tiva da 18ª Legislatura. Cada 
sessão legislativa correspon-
de a um ano e a legislatura é o 
período de quatro anos para 
o qual os deputados são elei-
tos. A 4ª Sessão Legislativa é a 
última da 18ª Legislatura, que 
se encerra no dia 31/1/19. Em 
1º de fevereiro de 2019, have-
rá a posse dos parlamentares 
que serão eleitos em 2018.

Com o retorno dos traba-
lhos legislativos, a ALMG terá 
de analisar, nas próximas se-
manas, 18 vetos do governa-
dor Fernando Pimentel a pro-
posições de lei aprovadas no 
fim do ano passado. Depois de 
recebido pela Assembleia, ca-
da veto segue para uma comis-
são constituída especialmente 
para avaliá-lo. Após a emissão 
de parecer nessas comissões, 
os vetos são submetidos à vo-
tação em Plenário. Se não fo-
rem apreciados no prazo de 30 
dias, eles recebem prioridade 
de votação em relação às ou-
tras proposições da pauta.

Entre os que serão apre-

ciados está o Veto Total à Pro-
posição de Lei 23.863, que 
proíbe a utilização de ani-
mais para desenvolvimento, 
experimento e teste de per-
fumes e produtos cosméticos 
e de higiene pessoal. A pro-
posta foi aprovada pelo Ple-
nário em dezembro passa-
do, na forma do Projeto de 
Lei (PL) 2.844/15, dos depu-
tados Fred Costa (PEN) e No-

raldino Júnior (PSC). O gover-
nador justificou que a proibi-
ção abrupta de experiências 
e testes, sem a definição de 
métodos alternativos válidos 
nacionalmente, pode gerar 
grandes riscos ao desenvolvi-
mento da pesquisa no setor.

Os parlamentares tam-
bém vão analisar o Veto Total 
à Proposição de Lei 23.861, 
que garante aos agentes so-

cioeducativos o direito a por-
tar, fora de serviço, arma de 
fogo institucional ou parti-
cular e que estabelece os re-
quisitos para alcançar esse di-
reito. O texto teve origem no 
PL 1.973/15, do deputado 
 Cabo Júlio (PMDB), aprovado 
em dezembro. O governador 
salientou que as questões re-
lacionadas a materiais bélicos 
são de competência da União.

Assembleia faz hoje Reunião Solene de instalação da última sessão legislativa da atual legislatura

Daniel Protzner
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ACONTECE HOJE
10 horas

• Reunião Solene (Plenário) – instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 18ª Legislatura

10h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III) – discu-

tir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra TRE – Financiamento de campanha: o impacto das 
novas regras da reforma eleitoral, com Denise Goulart, Bruno 
Carazza e Rogério Medeiros 

 1h Panorama – Energias renováveis 
 1h30 Comissão de Assuntos Municipais (19/10) – Debate sobre 

o plano de carreira dos agentes de controle de endemias e dos 
agentes comunitários de saúde de BH 

 4h25 Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 
Daniela Santiago 

 6h30 Memória e Poder – Ceramista Erli Fantini 
 7h30 Brasil Eleitor 
 8h Mundo Político – Ermínia Maricato 
 8h30 Panorama – Energias renováveis 
 9h Minas é Muitas – Diamantina 
 9h40 Assembleia ao Vivo 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Solene de Instalação da 4ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura 

 12h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas
 13h Mundo Político – Ermínia Maricato 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Ceramista Erli Fantini 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Febre amarela
 20h Comissão de Cultura (29/11) – Debate sobre a preservação da 

cultura de matriz africana 
 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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ORDEM DO DIA

Reunião Solene (10 horas)
Instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.399/16

Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 

imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Execu-
tivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 1º turno

MULHER

Assembleia inicia os preparativos de 
evento do Dia Internacional da Mulher

A Comissão Extraordinária das 
Mulheres iniciou, na terça -feira 
(30), os preparativos para o Dia 
Internacional da Mulher 2018, 
celebrado em 8 de março. Essa 
primeira reunião preparató-
ria contou com a participação 
de diferentes movimentos de 
defesa dos direitos da mulher 
e representantes de órgãos 
do Estado e das Prefeituras 
de Belo Horizonte e de Nova 
Lima, além de integrantes da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), da De-

fensoria Pública e das Polícias 
Militar e Civil, entre outros.

No encontro, conduzido 
pela deputada Marília Campos 
(PT), que preside a comissão, 
foram apresentadas diferen-
tes propostas de formato e te-
máticas para o evento. Diante 
da diversidade de possibilida-
des, ficou definido um grupo 
que vai elaborar uma suges-
tão concreta, a ser apresenta-
da aos demais participantes. A 
segunda reunião preparatória 
está agendada para o dia 8 de 
fevereiro, às 9 horas. Evento teve primeira reunião preparatória na ALMG

Ricardo Barbosa 


