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Econtro reúne 1,2 mil pessoas para
discutir captação de recursos	

Alair Vieira

Com apresença de 1.200
pessoas, a Assembléia reali-
zou, na sexta-feira (18), a fase
do Fórum "Alternativas para
o Desenvolvimento Social",
que tratou do tema "captação
de recursos". O encontro foi
coordenado pelo deputado
Eduardo Brandão (PMDB).
Na abertura, o presidente da
Assembléia, deputado Antô-
nio Júlio (PMDB), disse que o
objetivo dos fóruns, seminári-
os e ciclos de debates que o
Legislativo irá promover nes-
ta gestão é buscar resultados
concretos, que tenham utilida-
de prática para o público.

A captação de recursos
para as entidades com finali-
dades sociais deve ser, segun-
do Antônio Júlio, movida
pelo critério de parceria, com
observação do retorno obti-

do e da eficácia da ação. "Ao
conceder incentivos à comu-
nidade em geral, a organiza-
ção comercial ou industrial
deverá, dentro de certo pra-
zo, prestar contas a seus diri-

gentes e acionistas sobre o
retorno obtido com a inicia-
tiva. Esse retorno será o be-
nefício concreto proporciona-
do à população" acentuou o
presidente da Assembléia.

BNDES estimula ações articuladas
A gerente do Departamen-

to de Operações Sociais do
BNDES, Thaís Linhares Juvenal,
tratou do primeiro tema," Re-
cursos do BNDES para

 tema,."

timentos em áreas urbanas",
apresentando as duas linhas de
ação do Banco, que estão no
"Projeto Multissetorial Integra-
do" e no "Redes locais de aten-
ção à criança e ao adolescente".
Os projetos têm como foco as
gestões articuladas para resol-
verem a questão social. "Não
há recursos para se resolver os
problemas sociais isoladamen-
te", disse Thaís Linhares.

O primeiro projeto alcança
a população de baixa renda
sem inserção social e econômi-
ca. Sua área de atuação são as

favelas e os alvos, a saúde, a
educação, a habitação, buscan-
do melhor qualidade de vida
e recuperação da auto-estima.

Para o desenvolvimento
desse projeto, o BNDES dis-
põe de recursos que seriam res-
gatados num prazo de 10 anos,
com carência de dois anos, e
taxa de juros (TJLP acrescida
de l% de spread social e de
1,5% de spreadde risco). Thaís
Linhares citou como exemplos
os projetos "Linhão do Empre-
go", desenvolvido em Curitiba,
que obteve R$ 100 milhões para
transferência de população que
vive em área de risco, sob tor-
res de transmissão de energia
e estão sendo transferidas para
outra área, com programas de

urbanização, geração de em-
prego e renda. Para outro pro-
grama de intervenção em 155
favelas e outras áreas urbanas
de Teresina (P1), foram desti-
nados R$ 68 milhões.

Para os programas da se-
gunda linha de ação, oBNDES
já destinou R$ 14 milhões, para
cidades acima de 300 mil ha-
bitantes, capitais e regiões me-
tropolitanas. O programa aten-
de a crianças e adolescentes de
baixa renda e busca contribuir
para a expansão de ações pú-
blicas e privadas voltadas para
aqueles segmentos sociais,
com o objetivo de promover a
inserção social e melhoria das
condições de vida.
Continua nas páginas 2 e3.



convergentes entre empresa e
organizações sociais. Ele salien-
tou a importância de se defini-
rem por escrito os termos da
Parceria, para assegurar visibi-
lidade e a responsabilidade de
cada ator do processo.
Parcerias - O superintendente
Executivo da Ação Comunitá-
ria do Estado do Espírito San-
to (ACES), Domingos Gomes
de Azevedo, discorreu sobre
o trabalho da organização, que
busca firmar parcerias entre
empresas, entidades e comu-
nidade. O resultado é o apoio
de empresas a 80 entidades
não governamentais de proje-
tos como a disseminação de 26
núcleos de informática, cursos
de estamparia e tapeçaria, alfa-
betização de adultos, aula de
balé clássico e outros, que aten-
dem em 49% os adolescentes,
em 29% as crianças, os adultos
em 16% e em 2% os idosos.

A fomentadora cultural Maria
Alice Martins relatou experiênci-
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O di re tor-executivo do lngtjfu
Telemig Celular, Francisco de Assis
Oliveira Azevedo, disse que uma

ação social qualificada agrega valo,
as de captação de mansos paia o
Centro Cultural de Timdent e
para a recuperação d Matriz
Nossa Senhora do Pilar, em
Mariana. "Cenipiáj-iosnão
lavam sensibilizados para a icu-
peração da igr€a, porque co~
ram a 1~Católica urna institui-
ção rica. Mas com o envolvimeníbl
de atividades culturais foi possí-
vel restaurar a igreja", comentou.
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- Melhor "markeiing" resulta de ação crei II Assistência social é direito do cidadão
Alair Vieira
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LL1 L queser Jusancaclo com base
em pesquisa sobre a sua viabili-
dade e alcance.

Para o diretor do IBL, um
projeto social, para ser viável,
também precisa definir com cla-
reza seu público alvo; ter uma
metodologia que deixe eviden-
te tudo o que será realizado, no
início, no meio e no fim; ter re-
gras bem definidas de execução,
Para avaliação dos possíveis ris-
cos; e acompanhamento perma-
nente, inclusive por meio de au-
ditorias. "Não havia uma tradi-
ção de se acompanhar o desen-
volvimento de projetos sociais,
nem da parte dos governos, nem
Pela iniciativa privada", decla-
rou. "Hoje as organizações co- -
meçam a ter critérios de acom-
panhamento e a sociedade tam-
bémestá mais atenta", argumen-
tou, revelando que em todo o
mundo há cerca de US$ 1,3
trilhões disponíveis para serem
destinados a projetos sociais.

Na opinião de Wffliam
Nacked, os projetos sociais de--
vem contas com a participação
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O diretor executivo do Ins-
tituto Telemig Celular, Francis-
co de Assis Oliveira Azevedo,
falou sobre a obtenção de re-
cursos. Ele disse que vários
erros são cometidos pelas em-
presas, ao investir em ação so-
cial. Segundo ele, não trazem re-
sultados positivos a doação
pura e simples e o investimen-
to com fins exclusivamente de
"marketing" "A sociedade não
será enganada por muito tem-
po", acrescentou, explicando
que o melhor marketing é  re-
sultado de uma ação concreta.

Uma ação social qualificada
tem impacto positivo, agrega
valor e todos ganham com isso,
disse Azevedo. Ele recomendou
às entidades que apresentem os
projetos com clareza, orientação
técnica, prazos definidos,
cronograma de execução dopro-
jeto e custos. Além disso, as en-
tidades devem identificar os par-
ceiros adequados para seus pro-
jetos, buscando ver interesses
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nel sobre a obtenção de recur-
sos e apoio das empresas foi
William Nacked, diretor execu-
tivo do Instituto Brasil Leitor.
A entidade trabalha com a ins-
talação de bibliotecas de uso
gratuito pelas comunidades, e
tem a meta de montar 100 de-
las, principalmente na periferia
de São Paulo. Com base em
pesquisa que procurou iden-
tificar pontos comuns entre
projetos sociais bem-sucedi-
dos e entre projetos que não
deram certo, ele apontou al-
guns fatores que podem de-
terminar o sucesso de um em-
preendimento. O primeiro, é
ter o suporte de uma ONG,
associação ou entidade. "Isola-
do, nenhuma pessoa ou grupo
de pessoas detém as ferramen-
tas necessárias a um projeto
social", disse. O segundo fator
é demonstrar que a ação ima-
ginada pode se transformar em
um projeto de grande alcance.
Além disso, William Nacked
disse que um projeto moderno

O diretor executivo do 181, WilIkm
Nocked, kzbu sobre obtenção de recursos

do Poder Público (federal, esta-
dual e municipal), das empresas
privadas e da sociedade civil,
embora 700% dos recursos dispo-
níveis para este fim sejam depes-
soas físicas. Concluindo sua ex-
posição, ele alertou para o risco
de projetos que dependem mul-
to do trabalho voluntário na fase
de execução. "O voluntariado
deve existis, mas tem que come-
çar pelo topo da pirâmide social,
o exemplo tem que vir de cima
para baixo", recomendou.

O último painel do Fórum
abordou o tema "Parcerias
para viabilizar políticas soci-
ais". Tereza de Lamare Fran-
co Neto, presidente do Con-
selho Estadual de Assistência
Social, iniciou sua exposição
com uma conte xtualização
histórica da assistência soci-
al, lembrando que antes esse
tipo de ação era visto apenas
como filantropia, mas que,
com a Constituição da Repú-
blica de 1988, assistência soci-
al passou a ser encarada como
direito dos cidadãos. Isso por-
que, ao tratar a questão da
seguridade social, a Constitui-
ção o faz com base no tripé
assistência social, saúde e pre-
vidência social.

Tereza de Lamare afir-
mou, também, que com a re-
gulamentação da Lei Orgâ-
nica da Assistência Social
(Loas), de 1993, a assistência

Representantes de várias
prefeituras, instituições soci-
ais, empresas privadas e vo-
luntários participaram do
Fórum, quando buscaram ori-
entação para obtenção de re-
cursos na área social. Para a
secretária de Saúde de Belo
Vale, Eunice das Graças Cal-
deira, o Fórum é uma possi-
bilidade de conhecer os re-
cursos disponíveis na área,
sua origem e forma de aplicá-
los. "A área de saúde conta,
atualmente, apenas com re-
cursos do SUS, o que é insu-
ficiente", afirmou.

Segundo a representante
da Associação Francisco
Mendes, da cidade de Ca-
pim Branco, Vânia Maria Sil-
va, a suspensão da subven-
ção social, que era repassa-
da por meio da Assembléia,
dificultou o trabalho da ins-
tituição, que ajuda pessoas
carentes, principalmente

social foi elevada ao patamar
de política pública, a ser
implementada de forma des-
centralizada e participativa
por meio de conselhos, planos,
fundos e gestores. Em Minas
Gerais, segundo a presidente
do Conselho Estadual, há 650
Conselhos Municipais de As-
sistência Social instalados.

A expositora citou, ainda,
diagnóstico elaborado pela
Federação das Indústrias
(Fiemg) que revela que 91%
das empresas mineiras fazem
ou pretendem fazer algum
tipo de ação social, sendo
54% ações na área de assis-
tência social às comunidades
onde estão instaladas. O es-
tudo mostra, também, que
67% das empresas atuam do-
ando dinheiro, enquanto 66%
doam materiais. Com relação
aos critérios adotados pelas
empresas, Tereza de Lamare

através de assistência médi-
ca e doação de cestas básicas.
"Recebemos recursos de vo-
luntários, prefeituras e em-
presas, mas o trabalho preci-
sa de outros investimentos
para melhor eficiência", jus-
tificou Vânia Maria.

O Sesi também esteve re-
presentado, no Fórum, pela
gerente de Ação Social, Rosa
Santos. "Realizamos proje-
tos sociais em parceria com
empresas privadas e entida-
des sociais, trabalhando na
capacitação profissional e
assessoria da população",
relatou. Segundo a gerente
social, o Sesi exerce sua res-
ponsabilidade social, bus-
cando no fórum novas expe-
riências e sugestões de aju-
da para a sociedade. O fun-
cionário da Prefeitura de
Contagem, Marcílio Ferrei-
ra, pretende buscar idéias
novas para o planejamento
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A presidente do conselho Estadual
de Assistência Social, Tereza de

Lamare Franco Neto

disse que 56% delas escolhem
em que investir com base em
solicitações de pessoas da co-
munidade, e 37% tendo em
vista problemas ou necessida-
des sociais prementes identi-
ficados nas comunidades pe-
Ias próprias empresas.

econômico, conhecer projetos
de capacitação e empresas
comprometidas com ações so-
ciais. "O fórum pode propor-
cionar formas de obter recur-
sos e atualização de informa-
ções", acrescentou.

O tema "Recursos do
BNDES para investimentos
em áreas urbanas" foi o que
despertou mais a atenção do
coordenador geral do Movi-
mento dos Sem-Teto, Wan-
derley Viega Costa, que es-
pera obter esclarecimentos
sobre como conseguir recur-
sos pelo banco para gerar
empregos para os assistidos
pelo movimento. Atualmen-
te, 763 famílias de baixa ren-
da integram o movimento,
que, segundo ele, tem o ob-
jetivo de facilitar a aquisição
de moradia. Ele justifica que
as pessoas precisam conse-
guir trabalho para adquirir a
casa própria.

A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
l°-Vice-presjdente
Deputado Ivo José
2Q-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
3"-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres
l°-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
211-Secretário
Deputado Álvaro Antônio
3°-Secretário

Suporte de ONG, associação ou entidade é fundamental
doO último exonsifnr i-saí- ..,..	 - Alair Viim

Participantes buscaram orientação
para obter re cursos



• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III)
• CPI do Saúde - visito ao Hospital de Pronta -Socorro de

Belo Horizonte

12 horas
• Comissão do Trabalho, da Previdência e do Ação Social -

visito ao Fórum de Contagem para tratar da falência da

União da 
Borracha 51A (Unisa)

14 horas
• Reunião Ordiflófla (Plenário)

14h30
• Comissão Especial do BNDES (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditó-

rio) - discutir a situação dos Comitês das Bacias
Hidrográficas e o execução da Política Estadual de
Gerenciomento dos Recursos Hídricos do Estado- São
convidados prefeitos, presidentes de câmaras municipais,
presidentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas e secre-

tários de Meio Ambiente dos seguintes municípios: Águas
Vermelhas, Divinópolis, Paracatu, Belo Horizonte,
Aroguari, Caratinga, Poços de Caldas, João Monlevade,
Itajubá, Araçuai, Taiobeiras, Luz, Três Marias, Governa-
dor VaIadores, Almenara, Itabira, Diamantina, Nanuque,
Manga, Buritis, Uberabo e Janaúba e presidentes de ongs
do Estado
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenannho 1)- audiência pública para debater o "Progra-
ma Federal de Urbanização de Vilas e Favelas - Brasil
Legal" e o liberação de verbas por parte da União para o
Propam. São convidados o prefeito de Belo Horizonte,
Célio de Castro; o presidente da Câmara Municipal de
Bela Horizonte, Sérgio Ferrara; o secretário de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral, Mauro Santos; os
secretários municipais de Belo Horizonte Maria Cezica
Valadares (Habitação) e Paulo Maciel (Meio Ambiente); a
secretária da Administração Regional Pampulha, Maria
Christina Rodrigues; e o representante da Central de
Movimentos Populares, Antônio Cosme Damião Pereira

1 
ACONTECE NA

SEMANA

Quarto—feira (23)
Quatro comissões promovem reuniões com convidadose

9h30
Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discutir o
Projeto de Lei (PL) 979/2000, do governador, que altera
a legislação sobre transporte de preso. São convidados o
secretário de Estado da Segurança Pública, Márcio Borro-

10 horas	 presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Comissão do Trabalho, do Previdência e da Ação Social	Geração de Renda, Rodrigo de Almeida Pontes; a supe-
(Plenarinho II) - discutir a oferta dos cursos de qualifico-	rintendente de Relações do Trabalho da Setascad,
ção profissional neste ano. São convidados o presidente	Carmem Lúcia Freitas de Castro; a diretora de Emprego
da Fundação Estadual de Educação para o Trabalho de	e Renda da Setascad, Lígia de Oliveira Lara; o diretor de
Minas Gerais (Utramig), Weliton Eustáquio de Jesus; o	Qualificação Profissional da Utramig, Paulo Bordoni

so Domingues; o secretária de Estado de Justiça e Direi-
tos Humanos, Ângela Pace; o comandante-geral do
PMMG, coronel Alvaro Antônio Nicolau; o presidente da
Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG, Márcio
Santiago; o procurador de Justiça Gilvon Alves Franco; o
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PROGRAMACÃO SEMANAL DA ÁREA DE APOIO AS COMISSÕES
PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2001
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HORÁRIO	2115	 2215	 2315	 2415	 2515
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DE EMENDA

9:00	 co,,ntI-
CÃO N'39/01
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DIREITOS HUMANOS (8)
Exãoordmáh

Aud,tó,io

9	 DIREITOS HUMANOS (4)	 SAÚDF. (9)Auditório	 Plonarmho Ii

COMISSÃO ESPECIAL DO
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PIonm,ho_tu
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P)oaaru,ho II	 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DEFESA DO CONSUMI	INDÚSTRIA E10:00	 PIoarmhoi	 DOR)!))	 COMÉR-
CONSTITUICÃO E JUSTIÇA	 Extraordmána	 C10(12)

Pl000rmho 111	 ADMINISTRACÃO PÚBLICA	 P)cnriho IV	 Mootozoma
Piooarmho 111

CPI DA SAÚDE
-- --	--	-- -	Y)3aL,(13)i!tup)tahioPronto- Socorro	 -	 -

CONJUNTA DCO)SAU (5)
10:30	 flcnarmho Ii

FISCALIZACÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTÁRIA

Plornmoho_IS

12:00	 *TRABAIJIO PREVIDÊNCIA E
ACAO SOCIAL

-	 -	 VisaoFÔmn,deconom	 - ---------	-	-

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
14:30	 AGROINDUSTRIAI.

COMISSÃO ESPECIAL BNDES	 Plonarmho ii	 REDACÃO
PI,nannho IV	 Plooarioho II

TRANSPORTE. COMLNICACÃO
E OBRAS PÚBLICAS (6)

Teto

MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS (2)

Auditório	 TURISMO. INDÚSTRIA E
15:00	 COMÉRCIO (7)

ASSUNTOS MUNICIPAIS E	 PiooarrnSo 1
REGIONALIZACÃO (3)

Plcnaomho_1
16:00	 SAÚDE

Exoaord,oãoa
PIoo,o,oho_lii

ATENÇÃO: ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

Terça—feira (22)
Meio Ambiente discute situação de comitês de
bacias hidrográficas

9h30
Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discutir "O
Papel do Estado na Promoção da Igualdade Racial - A
Experiência da Secretaria Municipal para Assuntos da
Comunidade Negra". São convidados o secretário Muni-
cipal de Direitos da Cidadania de Belo Horizonte, Fernando
de Almeida Alves; o vice-presidente da Associação Co-
mercial de Minas, Luziana Lonno; o ex-secretária munici-
pal para Assuntos da Comunidade Negra, Diva Moreira;
o diretor de Diretos Humanos do Ministério da Justiça,
Ivair Augusto dos Santos; a presidente do Centro Comu-
nitário Pró-Construção e Desenvolvimento do Taquaril,
Ednéia Aparecido de Sousa; o coordenador do Grupo de
Trabalho Interrninisterial de Valorização da População
Negra, Hélio Santos; e Célia Maria Gonçalves

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Plenarinho 1)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)
10h30
• Reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumi-

dor e de Saúde (Plenarinho II) - audiência pública para
discutir o uso de medicamentos que causam riscos à saú-
de e lesam os direitos dos consumidores. São convidados
a presidente do Movimento dos Donas de Casa e Consu-
midores de Minas Gerais, vereadora Lúcia Pacifico Ho-
mem; o procurador do República do Ministério Público
Federal, Fernando de Almeida Martins; o promotor de
Justiça do Procon Estadual, Amauri Artimus; o coordena-
dor do Procon Municipal de Belo Horizonte, Bruno
Burgarelli Albergaria Kneipp; o secretário-geral de Defe-
sa do Consumidor da OAB/MG, Cláudio Peret Dias; o
professor de Farmacologia da Faculdade de Farmácia da
UFMG, Márcio Coelho; o diretor do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais e secretário-geral do
Senafor, Rilke Novato Públio
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Pienarinho IV)

14 heras
Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

(Teatro) - discutir a importância estratégica e
socioeconômica do pavimentação da Rodovia MG-760,
interligando o município de Timóteo, no Vale do Aço, á
Rodovia BR-262, na Zona do Mata. São convidados o go-
vernador [tomar Franco; o vice-governador Newton Cor-
doso; o senador José Alencar; o secretário de Estado de
Transporte e Obras Públicas, Marco Antônio Marques; o
secretário de Estado de Turismo, Manoel Costa; o diretor-
geral do DER/MG, Maurício Guedes; o diretor Financeiro
do DER/MG, Felipe Néri; os deputadas federais Virgílio
Guimarães, João Magalhães, João Magno, Tilden Santia-
go, Ronaldo Vasconcelos e Mauro Lopes; os deputados
estaduais Ivo José, Mauri Torres, Paulo Petersen, Djalma
Diniz, Mouro Lobo, Eduardo Brandão, Olinto Godinho e
Luiz Tadeu Leite; os presidentes da Amva (Associação dos
Municípios do Vale do Aço), da Amepi (Associação de
Municípios do Médio Piracicaba) e da Associação Comer-
cial de Ponte Nova

15 horas
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho 1)
- discutir a grade curricular das escolas formadoras de
profissionais da área de turismo. São convidados repre-
sentantes das seguintes entidades: Centro Universitário
do Triângulo, Centro Universitário Newton de Paiva
Ferreira, Faculdade de Estudos Administrativos (Fead),
Fundação Universitária Formiguense (Fatur), Fundação
Educacional São José, Fundação Mineira de Educação e
Cultura (Fumec), PUC/Minas -BH, PUC/Poços de Caldos,
Conjunto Assistencial Mansa Araújo (Scsi), Escola Fede-
ral de Ouro Preto, Fundação Torno, Senac, Secretaria de
Estado de Turismo de Minas Gerais
Comissão de Saúde (Plenaninho III)

Quinto—feira (24)
Defesa do Consumidor discutirá racionamento de energia
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ACONTECE NA
SEMANA
(continuação)

11 horas
• Visita da Comitiva de

Jiangsu (China) ô Assem-
bléia Legislativa (Salão
Vermelho)

20 horas
• Reunião de Debates (Ple-

nário)

Galeria de Arte do
Espaço Político-Cultural
• Exposição de Arte - obras

da artista Rosa Naltareili

coordenador do Serviço de Assistência Jurídica da PUC,
Fábio Alves dos Santos; o presidente da Associação dos
Praças, subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro; e o coordena-
dor Nacional da Pastoral Carcerária, padre Bernardino
Avelar Arzamêndia
Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discorrer sobre trau-
mas em decorrência do trânsito e da violência urbana. São
convidados a diretora do Hospital João XXIII, Betlyh Kopit; a
cirurgiã do Hospital João XXIII Lúcia Maria de Castro Men-
des; o presidente da Liga Mineira do Trauma e Médico do
Hospital João XXIII, Domingos André Femandes Drumond;
o diretora do Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova,
Sandragéa Veras; e o comandante do l Batalhão de Bom-
beiras Militares, major Celso Novais Borges.

• Comissão Especial do Igam (Plenarinho III) - o convidado
é Wilke Hudson Pós, indicado á diretoria-geral do órgão,
que será sabatinado pelos parlamentares

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho IV) -

realização de audiência pública para discutir o raciona-
mento de energia elétrica causado pela redução dos ní-
veis de água das barragens hidrelétricas e as possíveis

conseqüências dessa medida para os consumidores. Sã
convidados os superintendentes da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig), Marcos Aurélio Madureira da
Silva, Elmar de Oliveira Santana e José Luiz França; o
presidente e o diretor de Energia do Sindieletro, Marcelo
Correia e Franklin Moreira Gonçalves, respectivamente;
o coordenador do Fórum nacional de Luta, Carlos
Calazans; a diretora administrativa do Movimento das
Donas de Casa e Consumidores do Estado de Minas
(MDC), Sandra Medeiros; Andréia Diniz Resende,
advogado da Associação Brasileira de Consumidores
(ABC); o diretor do Sindicato dos Engenheiros de Minas
Gerais (Senge-MG), Alexandre Heringer Lisboa; o Supe-
rintendente de Mediação Administrativo Setorial da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (AneeI), Manoel Eduardo
M. Negrisoli; o presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Stefan Bogdan Solei;
e o advogado Délio de Jesus Molheiras

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

Sexta-feira (25)

PEC 3912000 será discutida em São Sebastião do Paraíso
9 horas
• Reunião de debates (Plenário)
• Audiência pública da Comissão Especial criada para anali-

sar a Proposta de Emenda ô Constituição (PEC) 3912000
em São Sebastião do Paraíso (Ouro Verde Tênis Clube -
Av. Wenceslau Brás, 1.939) - discussão e esclarecimento
dos regras básicas da Reforma Administrativa e da situa-
ção dos servidores públicos estaduais

NATV

10 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio no município

de Montezuma - debater, com representantes locais, a
possibilidade de melhor aproveitamento do potencial da-
quele município São convidados o Secretário de Estado de
Turismo, Manoel Costa, e o secretário de Estado de Indús-
tria e Comércio, Francisco José de Oliveira

14h30
• Projeto Caminhos da Democracia - visita de alunos da

Escola Estadual "Dona Lica Raposo", da cidade de Luz

SS1ÇlBLE -

7h30 - Resenha (reprise)
8h10 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h10 - Em Pauta (reprise) - Um dos convidados
é o deputado Márcia Kangussu
9h40 - Comissão de Turismo (reprise) -
Compacto da reunião que discutiu o fornecimento
de energia elétrica para o município de Bocaina de
Minas
10h20 - Comissões de Defesa do Consumidor
e de Fiscalização Financeira (reprise) -
Compacto do reunião conjunta que discutiu o
convénio entre o Banco do Brasil e o Tribunal de
Justiça sobre depósitos judiciais
10h50 - Comissão de Defesa do Consumidor
(reprise) - compacto da reunião que discutiu o
racionamento de energia
11h45 - Plenário (reprise) - Reunião Especial
em comemoração ao Dia do Defensor Público
12h30 - Resenha (reprise) - Balanço do noticiá-
rio da semana
1 3h15 — Assembléia Debate Especial (reprise)
- Em debate o financiamento de projetos sociais
14h15 - Plenário (reprise) - Reunião Extraordi-
nária da manhã do dia 16 de maio
17h - Comissão do Trabalho (reprise) -
Compacto da reunião que discutiu o fortalecimento
dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente

18h - Horário reservado ã Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h - Plenário Aberto (Inédito) - Participação dos
deputados Antônio Carlos Androda, do PSDB, e Márcio
Cunho do PMDB
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - Noticiário
sobre o que acontece na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária de
Debates
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito) - O secretó-
rio Municipal de Direito e Cidadania, Fernando Alves, fala
sobre o lançamento do Guio da Cidadania
23— Sala de Imprensa (inédito) - Jornalistas sabatinam
o superintendente de Recursos Energéticos da Secretaria
de Minas e Energia
Oh - Plenário Aberto (reprise) - Participação dos
deputados Antônio CarlosAndrada, do PSDB, e Márcia
Cunha do PMDB
0h30 - Plena rinho (reprise) - Balanço dos trabalhos
das comissões de Trabalho de Transportes e de Defesa do
Consumidor
1h - Agência Procon (reprise) - Em destaque as
instituições bancárias
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Essa grade está sujeita a alterações.


