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Nilmário anuncia campanha nacional
contra abuso sexual de menores

Argüição pública
O indicado paro
presidente da
Fundação Clóvis
Salgado, Mouro
Guimarães Werkema,
será sabatinado hoje,
às 15 horas, no
Plenarinho li, durante
reunião da comissão
especial criada para
analisar a indicação
de titulares de
autarquias e
fundações do Estado.
O relator e o
deputado Bonifácio
Mourão (PSDB

Com a presença do minis-
tro da Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos, Nu-
mano Miranda, foi lançada
ontem, em Itaohim, Vale do
Jequitinhonha, a Frente Parla-
mentar de Defesa do', Direitos
da Criança e do Adolescente.
Nilmário anunciou o lançamen-
to de uma campanha nacional,
para o pró\irno dia IS, contra
o abuso sexual de crianças. Ele
disse ainda que o governo seca
rigoroso na puniçao aos auto-
res de abusos. Os deputados
entregaram ao ministro a lis-
ta de adesões com 40 assi-
naturas e o relatório da Co-
rnissao Especial da Prostitui-
ção Infantil da Assembléia,
realizado no ano passado.
(Páginas 4 e 5

Três comissões discutem temas
ligados ao Tribunal de Contas

À Comissão Especial do cialização em Controle E\- TCMG Frederico Pardini.
Tribunal de Contas de Mi- terno da Escola de Contas A comissão, que \ ai reali-
nas Gerais (TCNIG) se reú- do Tribunal e professor de zar sua quarta reunião or-
ne hoje, às 9 horas, no Direito Administrati\ o, dinaria, foi instalada em
Plenarinho 1, para Ouvir o Carlos Pinto Coelho Mota; 19 de marco.
proteor do curso de espe- e o auditor a posenta d o do (Página 7)

Celular pré-pago
Também hoje, às 9h30, no Plenarinho IV, o
Comissão de Segurança Público recebe
representantes do Poder Publico e de telefônicas
para discutir o Projeto de Lei 46/2003, do
deputado Miguel Martini (PSB), que dispõe sobre
o cadastramento de usuários de telefones
celulares pré-pagos. Foram convidados: o
titulai da Delegacia de Prevenção e
Repressão a Entorpecentes da Policia Federal,

delegado Claudio Roberto Pessoas Dorneias; o
coordenador do Centro de Apoio Operacional
de Combate ao Crime Organizado e de
Investigação Criminal, procurador André
Estevão Ubaldina Pereira; o gerente regional da
Anotei em Minas Gerais, Hiroshi Watanabe; o
gerente sênior de regulamentação e negocies de
interconexão da Telemig Celular, José Moieiio
do Silva Ribeiro; o diretor egional da Oi em
Minas Gerais, Luiz Gonzaga Leal. Página 2

Plenário vota mais oito indicações (Agenda)
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O consumo de álcool tem
relação direta com a cri-
minalidade? Essa questão foi
discutida ontem, em reunião
da Comissão de Segurança
Pública da Assembléia Le-
gislativa, a requerimento da
deputada Ana Maria (PSDB).
"O motivo dessa reunião é
nossa preocupação com os jo-
vens que saem de casa à meia-
noite e voltam de madrugo-
da, período em que ocorrem
a maioria dos crimes e aciden-
tes de trânsito", justificou ct
deputada.

Ana Maria esclareceu, no
entanto, que não propõe o fe-
chamento de bares e restau-
rantes à noite como forma de
reduzir os índices de cri-
minalidade. "Nosso objetivo
é convocar a sociedade para
discutir esse assunto e en-
contrar soluções para o pro-
blema da violência", acres-
centou, lembra nd o que al-
gumas cidades que restrin-
giram o funcionamento de
bares de madrugada tiveram
seus índices de crimina-
lidade reduzidos.

O capitão Aguinaldo Lima
de Barros disse que a Polícia
Militar não tem estatísticas
que comprovem a relação di-
reta entre álcool e crimi-
nalidade. "Temos apenas um
levantamento que mostra
que 90',, das agressões no
Minetrão são motivadas pelo
consumo excessivo de álco-
ol. Além disso, sabemos que
muitos acidentes de trânsito
na madrugada são provoca-
dos por embriaguez. Mas
não temos elementos sufici-
entes para fazer uma avalia-
ção precisa dos impactos do
álcool sobre os índices de vio-
lência", explicou.

O delegado Edson Mo-
reira, coordenador da Polícia
Civil, acrescentou que o prin-

'-le ena Leão

dos bares, para comprovar se
o álcool é realmente moti-
vador da violência.

O presidente da comissão,
deputado Sargento Rodrigues
(PDT), lamentou a ausência
dos demais convidados dire-
tamente envolvidos com a
questão, como os representan-
tes da Secretaria de Estado da
Saúde e do Sindicato de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Si-
milares de Belo Horizonte, O
deputado disse ainda que a
possibilidade de fechamento
dos bares durante a madruga-
da tem que ser amplamente dis-
cutida com toda a sociedade.

Acusações de captação
rregUlar de águas minerais e
um consenso sobre a necessi-
Jade de se mudar a legisla-
co sobre o assunto marcaram
a audiência pública realizada
em São Lourenço, Sul de Mi-
nas, pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Natu-
rais da Assembléia Legis-
lativa, na última quarta-feira
(30). A reunião foi solicitada
pelos deputados Rogério
Correia e La ri d elmo Au-
gusto ambos do P1, diante
de denúncias sobre a explo-
ração excessiva de água mi-
neral pela Nestlé Pure Life
nos municípios que integram
o Circuito das Aguas.

De acordo com o diretor
adjunto do Departamento
Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM), João César de
Freitas Pinheiro, a regula-
mentação da exploração
hídrica brasileira é de 1945.
"Ela precisa ser analisada pas-
soa passo para que possamos
fazer uma legislação moder-
na sobre o tema", a firmou.
Segundo o diretor adjunto, a
agua mineral precisa ser um
tcitor de crescimento para a
cornuiidade e de enriqueci-
mento para o País.

São
 O promotor da 1' Vara de

 Lourenço, Pedro Paulo
Barreiros Ama, acusou a em-
presa de captar ilegalmente a
a gua mineral do Poço Prima-
Vera, no parque da cidade.
Seg undo ele, não existe auto-
rizaç 0 do DNPM nem da
A gencia Nacional da \'igilân-
cia Sanitária (Anvisa) para
essa extração. Ele afirmou
ainda que um inquérito civil
Público , motivado por um
ahatxassi t ado com 1.700 as-
sinaturas comprovou a
srtperexploração da água no
local pela Nestlé. Todo o par-
que de águas minerais de São
1 - O Lirenco já pertence à empre-
sa, cuja matriz fica na Suíça.

O diretor de Assuntos
Corporadvos da Nestlé, Car-los
Fa tinna, rebateu a argu nienta-
ção do promotor. Serindo ele,
tanto o DNPM quanto a Vigi-
lância Sanitária autorizaram a
exploração de 220 milhões de
litros por ano, mas a extração
não passa de 44 milhões de li-
tros/ano. Quanto à suposta
ameaça de esgotamento da fon-
te, Fatinna disse que não há em-
presa que faça investimentos de
milhões de dólares cru tini

 i mento para destruí-lo
no curto prazo. "O negócio de
água só tem futuro se for pre-
servado", afirmou.

Mesmo assim, o deputa-
do federal Odair Cunha
(PT/MG) pediu a imediata
redução da captação de
água mineral pela Nestlé
Pure Life em São Lourenço.
Segundo ele, trata-se de urna
medida preventiva ate que
haja rim estudo conclusivo so-
bre a ameaça ou não de esgo-
tamento do Poço Primavera.
"Queremos o direito de con-
tinuar sendo uma estância
hid romi-neral ", reivindicou
o vereador Cássio Mendes,
membro do Movimento Ci-
dadania pelas Águas.

A formação de uma tren-
te parlamentar de defesa das
águas foi defendida pelo de-
putado Laudeltno Augusto
(P1). Ele propôs, ainda, a re-
alização de uma nova reu-
nião na cidade, com a pre-
sença de representantes das
câmaras técnicas do Conse-
lho Nacional dos Recursos
Hídricos, que terá o objeti-
vo de discutir as preocupa-
ções e necessidades da popu-
lação em relação à água.

O deputado Rogério Cor-
reia e a deputada Maria José
Haueisen (P1), presidente

Desmineralização - Outra
atitude da Nestlé qrte cau-
sa indignação nos mora-
dores é a desminera-
lizacão Através de um
processo q ti ímico,  a em -
presa retira todos os mi-
nerais da água antes de
engarrafá-la e vendê-la.
SegLindo  o promotor Bar-
reiros, trata-se do uso ir-
racional de um recurso
ambiental. "Não fa7 sen-
tido ri til i za r água mineral,
que a natureza levou mi-
lênios para criar, com o
objetivo de produzir água
não-mineral ", afirmou.

da comissão, mani festaratii
preocupação com o desen-
volvimento da região do
Circuito das Aguas, cuja eco-
nomia se baseia exatamente
no turismo motivado pelas
fontes de água mineral. O
deputado Doutor Ronaldo
(PDT) deixori uma mensa-
gem de otimismo aos pre-
sentes: "Se esse é um gover-
no preocupado com o betii
público, e a água é um bem
P úblico, não tenho dúvida
de que esse assunto será tra-
tado com a importa ncm a que
merece " , afirmou.

Deputados discutem relação
entre álcool e violência

cipal causador dos homicí-
dios em Belo Horizonte não
é mais o álcool, e sim as dro-
gas ilícitas. "O álcool tem in-
fluência maior nos crimes de
transito. Atualmente, as dro-
gas são responsáveis por 80"
dos assassinatos que aconte-
cem em Belo Horizonte", afir-
mou. Para o delegado, a res-
trição ao funcionamento de
bares poderia reduzir a vio-
lência, por causa do menor
numero de pessoas circulan-
do nas ruas de madrugada.
Mas, antes, ele sugeriu o le-
vantamento dos índices de
criminalidade nos arredores

A oep'orio Ano Mono PSDB e o deputado Sorgento Rodrigues (PDT;
querem mais esclarecimentos

Iir
Participaram da reunião os deputados Sargento
Rodrigues (PDT), presidente; e Ano Maria (PSDB).

Projeto prevê cadastro de usuários de celular pré-pago
Tombem hoje, às 9h30, no Plenarinho IV, o Comissão de
Segurança Pública recebe representantes do Poder Público e de
telefônicas para discutir o Projeto de Lei 46/2003, do deputado
Miguel Martini (PSB), que dispõe sobre o cadastramento de
usuários de telefones celulares pré-pagos. Foram convidados: o
titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da
Polícia Federal, delegado Cláudio Roberto Pessoa Dornelas; o
coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao
Crime Organizado e de Investigação Criminal, procurador André
Estevão Ubaldino Pereira; o gerente regional do Anotei em Minas
Gerais, Hirosbi Watonobe; o gerente sênior de regulamentação e
negócios de interconexão do Telemig Celular, José Moreira do
Silvo Ribeiro; o diretor regional do Oi em Mines Gerais, Luiz
Gonzogo Leal; e o presidente da Tim/Moxitel, Mossimo Tochello.

Deputados em defesa das águas

Participaram da
reunião a deputada
Maria José
Haueisen (PT) e os
deputados Rogério
Correia (PT),
Laudelino Augusto
(PT) e Doutor
Ronaldo (PDT) além
do deputado
federal Odair
Cunha )PT/MG).
Também estiveram
presentes o
secretário de
Recursos Hídricos
do Ministério do
Meio Ambiente,
João Bosco Senra;
o promotor da 1°
Vara de São
Lourenço, Pedro
Paulo Barreiros
Ama; o presidente
da Câmara
Municipal da
cidade, Luiz
Augusto Lima
Silveira; e
autoridades da
região.
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autoridades qtie se sucederanu
ao microfone d ep lora ra nu o
abtiso se\tial, ruias as pala\ ras
niais eotittitudentes ierani do
nuinistro \ilmario \liranda,
mii dos mais solidos niilitan-
tes dos direitos litiiivanos rio
Brasil. Para ele, sáo a fome e ,i
luuiseria que le\ anu tini pai a
entregar stia filha pol- dinhei-
ro. FIe disse qtie niiugtie'nu po-
de'ria se sentir feliz se, ao fiival
do (.D\ erno 1 tua, adida esti-

Presenças

er lias rtias qualquer tituia das
100 nu! pi-ostittitas jti\ eluis con-
tadas no Brasil -

\pos a solenidade, apre-
sentara nu-se' o grtipo " \irtti-
des do Satuiba", conuposto por
oi tic iii ti sicos e caiu tores de
pagode acolhidos pela Casa
da J ti enttide, e o gru po de
dança "Sving Mania", com
cerca de dei nutegrauutes, en-
tre rapa/es e' moças, tatiuhe'ni
da Casa da Jtiventude.

Nilmário Miranda, ministro da Secretaria de Estado
Especial dos Direitos Humanos; deputado Agostinho
Patrús (PTB), secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas; deputado João Leite (PSB), secretário de
Estado do Desenvolvimento Social e Esportes; deputado
Rogério Correia (PT), coordenador da solenidade;
deputados estaduais André Quintão (PT), Laudelino
Augusto (PT) e Maria José Haueisen )PT); deputados
federais João Magno (PT) e Leonardo Monteiro )PT); José
Alves, prefeito de ltaobim; Maria do Carmo Ferreira da
Silva, prefeita de Araçuaí; Carlos Calazans, delegado
regional do Trabalho; Pe. Felice Bontempo, pároco de
Pedra Azul; Cíntia Santos Silva, promotora da Infância e
da Adolescência; Marilze Geralda do Nascimento, do
Ministério do Trabalho; Geraldo Gonçalves Oliveira Filho,
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente; e Eugénio Mimoso, coordenador da
Casa da Juventude de ltaobim.
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—_— Exploração sexual de crianças
terá punição severa

Repressao se era e puni
cao sufliaria para quem e\plo
ra se\Ualrnente crianças
adolescentes. Essa foi a prin
cipai bandeira defendida pel
ministro \i mia rio \1 i rand a
da secretaria Especial de Di-
rei los H uni a nos, no anca -
meu te, ontem, em 1 ta obi m,
Vale do Jequitinhonha, da
Frente Paria men ta r de Defe-
sa dos Direitos da Criança e
do Adolescente. \ unia rio
muer tambem um trabalho
preventivo eficiente em di -
ersas frentes, uni nd o eu ti -

dad es go\ crua meti tais e gru -
pos da sociedade civil
ni/ada, e lançou o desafio de
estabelecer políticas de repara-
cao, em LILIC O O\ erno efetue
gastos para ti-atar das vitimas
da prosdtuico infantil

Alern do ministro dok
deputados federais, dois se-
creta ri os de Fstad o, q tia t ro
deputados esta d ua is e dois
prefeitos com pusera iii a mesa
da solenid cide, iLInto com a ri -
toridades religiosas e lideres
Li e orga ni/aç(e5 11c1 o-gover-
namentais O manifesto de
lança mcii to da frente ja Co n

-ta com a assinatura de 4t) de-
putados estaduais, e seus
ideal i7adores querem agora
esteiid'-ia para verea dores e
deputados federais, nu iii
movimento que o deputado
-\ nd re Qu iii Do (PT)chamou
de "rede interparlamentar"
Qti i tiO o disse que nos p ro-
\imos dias Iia era tinia reu-
tiDo dos deputados signata-
rios para eleger unia coorde-
na c o com representantes
regiona i s que recebam e cii-
caminheiii as denuncias de
cada regiao do Estado.

"Queremos interligar as
três esferas parlamenta res,
porque o problema acontece
e l no município. Os \erea-

Num ário
nacional

Rjcarac, Barbos.-	
-5,:	\ilniario \liranda anuo-

d ou que no dia 18 de maio o
-	Á	 residente Lula vai lançar, em.	

Fr ií1ia, tinia campanha naci-
,	nal contra o abuso se\ual e

1 1 e\ploraçao de crianças. ke-
- 	 feriLI-Se a essa canipanlia1

-C\ isão completa
dos pio,i bus dt ijud i
\tuitis Oniili is estio tece

"	 hendo boIs i escol i pi oi i
Amas de iend i minnuui

-	 alinientaço, \ ale-gas, e lia
outras que não recebem ind i

dos deputod	 tia poAte	breza e\iste injtisti-A	'	-	 rot ci	 -
ça", sentenc ioti -dores 5cO os que primeiro teni	surpreso coni a gra idade di	O deputado La ud ei iii ocontato com a \ iok'ncia se\ua]	problema. Para ele, a frente Augusto (PT coniparou os

e precisam alertar imediata-	fera como tinia de suas ta re- adolescentes dos grupos ni ti-
fluente as autoridades" disse a	fas dar seqfiencia ao trahalhc sicais amparados pela Casa da
deputada Mina Jose' Ha ueisen	da comi ss o. " Escol he'nio Jtiventtid e e as de/coas de(PT), que' repi -esen ta (15 \ a les	1 ta oh i m para este la liça nico- g tia rd as nu iri lis presentes
do Mucuri e' d leqri itinhon lia -	to porq nt a q til foi-a ri id co ti- com "brotos de tini ni tio ei oConiisso Especial – .\ sole-	ficados muitos problemas qui novo eni que at reditanios e
nidade de Itaohinifo i coor-	precisam ser sanados" escla- que estamos construi ndo -
denada pelo deputado Roge-	receu Correia. O de'pu tadi Ioo N1ano, deptitado lede-
rio Correia (1 T, que lenihi-ou	entregou copias do relatorii ia pe ol 1, e loo ti ci io período e'ni que presidiu a	da comisso especial ao	lorosa iniciativa" o lançanien-
Coniisso Especial da F\plo-	nistro \iln riiao, ao secretrii toda Frente e acrescentou-
raçco Se\ua 1 de Cria iças e	Joei Leite e a outras autori- "E ni pais que no põe urgen-\ dolescente's e se con fessou	dades presentes.	 tenien te tia	ca deia	o

a gressores de stia niDncta,
B esse sim e um pais pobre".usca de soluçoes de e sei prioridade	Ettgëlui() Mimoso volun-

Ao d	 tarjo que cuida dos adoles-

	

eta 1 lia r a estia teg ia	das criancas ad olese cli te's ido tr	 dentes em si ttiacei de risc o

	

a ha 1 No pi-e\-en ti vo para	stia s fa iii O ias, a le'm de' 	enu Itaohi ni a ti-a \ es da orga -evitar que crianças e adole's-	iIite'rloctiço seria e' respeito-
ce	 tiizacts ruo-go\ ernamenta 1nte's ca iam no ni ti rido das	sa com as entidades da soci-
d	 Casa da lti\ etittide, re\ dourogas e da prostittnço os	cd ad e' ci \ ii" - O deputado que a aco de seti grupo adeputados relacionaram inti-	loo 1 e'ite (PSB, Iioe' secre- retirou das rtias 0' dos 0()
meros pontos - Ha ueisen pro- ta ri o de Esta d de Desen vol- jovens que ca mio ha\ a ni para
põe trabalho de conitinicaço,	viniento Social t' Esportes, as droas e a prostittnço. Eleaconselha niento, escola de	acre'scenta as ações do lO- Considera frtistrante e onero-tenipo iii tegra 1, acol luimen to	grama Esporte' Sol ida rio e iSO teu lar resgatar q ti eni jae \ a lorizaço das \ iti mas.	anipliaço do 151'ogrania Se`eStá no ftitido do poço e pro-Quintão acrescenta o coniba-	tnue'la, em que' voluntarios e	Põe tini	 do tra-a intensificaçáote' a d esn ti triçá o proposto	a ti tori d ad es do 1 ti di cia rio	halluo pre\-eliti\ o. P ara ele, sepelo programa FomeZero e	presta ni assistencia as vi ti-	a ajuda demorar a clie'g,io ah a s tecinue'uito orçanie'iuta_	ni as d e a hti se se ti aI e	iori o dos	 liaverJ mais jti\ entude'

	

tti ndos que ctnda m	monitora nu stias fam O ias	\'anio5 dei\a r tiossa do\ ai
dia de lado e' denunciar". \
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anuncia campanha
contra abuso de criancas



Portadores
A Com issã o de Adminis-

tração Pública discute hoje,
às 14h30, o PL 69/2003, da
deputada Maria JosO Hauei-
sen (P1), que eleva de 10"
para 15', o percentual de
vagas destinadas a portado-
res de deficiência física na
a dminjstraçã 0 pública do
Estado A reunião será no
Plenarinho IV.

O objetivo do projeto O
clljnientar a possibilidade
de inserção dos defici-
entes 110 mercado de tra-
balho, oferecendo mais
opções de emprego. Para
Í1 deputada Maria José

Administração Pública
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Indicação
Luiz Antànio Chaves para diretor . geral do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais rlterr

Indicação
Ivan Alves Soares para diretor-geral do Departamen-
to Estadual de Telecomunicações lDeteli

Indicação
Nélson de Andrade Reis para diretor-geral do Depar-
tamento Estadual de Obras Públicas (Deop.

Indicação
WalIen Alexandre Medrado para diretor-geral do Ins-
tituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais Idene)

Indicação
Angelo Maria Carrato Diniz para presidente da Fun-
dação TV Minas Cultural e Educativa

Indicação
Vanessa Borges Brasileiro para presidente do Ins-
tituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
iIephaMG

Indicação
Humberto Candeias Cavalcanti para diretor . geral do
Instituto Estadual de Florestas 7IEFr

Indicação
limar Bastas Santos para presidente da Fundação Es-
tadual de Meio Ambiente (Feam

RQN 61/2003
Deputado Leonardo Quintão - solicita ao secretário
da Fazenda informações sobre compensações tributá-
rias realizadas em Minas de 1 de janeiro de 7999 até
a presente data

1~153/2003
D eputado Rogerio Correia —solicita informações ao
S ecretario da Fazenda sobre eventual ausência dos
repasses obrigatórios do Executivo ao lpsemg e IPSM

1111 156/2003
Deputado Chico Simões - solicita informações ao pre-
sidente do lpsemg sobre a suspensão de pagamentos
aos h ospitais credenciados

RQN 244/2003
Comissão de Saude - solicita ao presidente do lpsemg
informações sobre portaria ou norma legal usada paio
selecionaras hospitais credenciados

RQN 356/2003
Deputado lrani Barbosa - solicita ao presidente do
Servas a relacão de bens e valores arrecadados pela
campanha Minas Saudaria

111 382/2003
Comissão Esp. Tribunal de Contas - solicita do Tribu-
nal de Contas o envio de informações referentes à
estrutura e ao funcionamento do órgão

PL 35/2003
Da deputado Leonardo Moreira, que dá nova redação
ao caput e ao parágrafo l°do art. 10 da Lei 13.5141
2000, que dispõe sobre o fornecimento de informa-
cães para a defesa de direitas e o esclarecimento de
situações. Discussão em ] c turno

111 37/2003
Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a
informação ao consumidor de alteração no peso, no
numero de unidades ou no volume de produto exposto
a venda no comércio varejista. Discussão em 1 turno

P1 71/2003
Da deputada Maria José Haueisen, que proíbe a inscri-
ção dos devedores de tarifas públicas em cadastros de
consumidores inadimplentes. Discussão em 1 turno

PL 73/2003
Da deoutada Maria José Haueisen, que disciplina a
inclusão de serviços não solicitados pelas clientes nas
faturas mensais expedidas pelas operadoras de car-
tões de credito. Discussão em 10 turno

PL 306/2003
Da Mesada Assembleia, que dispõe sabre a remunera-
ção da governador; do vice-governadoi; de secretário de
Estada e de secretário adjunto. Discussão em i turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se à apreciação da mesma matéria da pauta
do reunião ordinária.
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COMISSõES Atendimento em supermercados Tribunal de Contas é tema de três comissões
Trabalho A Comi ssã o do Traba 1 ho,

da Previdência e da Ação
Social disco ti rã hoje, em 1
turno, o Projeto de Lei 25/
2003, do deputado Javro
Lessa (PL), que dispõe sobre
o at endimento prioritário

ar rir scir Pr o jeto que beneficia defi rentes

Na uei sen, os deficientes não tem muitas opoi tu ni-
estao preparados paia dades, por preconceito de
ocupa i postos, mas a inda mercado de tiabalho

nas caixa s dos Supermerca- pessoas aposentadas po	or nizacão e (1 funcio-
dos, hipermercados e esta- invalidez, com m	 dais de 6nameflto	Tribunal de 'on-

de Minas Geraishelecimentos similares. 	anos, portadoras de deficié tas do	
' auta das comissõesacordo com o artigo 1 do cia física 	ou doença grave	Assembléia Leglslatl\ a,projeto, esses estahelrnen_ mulheres grávidas e Ia(

tos ficam obri	 Às 9 horas, a Comissão
der, pri ori tagiados a aferi-

	
tantes Ar eunião será Especial do Tribunal de Con-r a meu te, as 9h30, no Plenarinho II. vai ouvir o professor

1enelick de Camallioeto, da
Faculdade de Direito dade d efi ci en cia	

Ricardo Barbos ntO Coelho Mota, docurso
alizasão em Controlede especi 

Externo da Escola de Contas
do Tribunal, aleni do auditor
aposentado Frederico Pardini.
A comissão Lorneçou os traba-
lhos no dia 19	maip1e

-i pelo dCpUtadO 'Sebasti-

-

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Delegação do DER
Também às 14h30, a co-

missão de Transporte Co-
municação e Obras Públicas
se reúne no Plenarjnho li
para, entre outros assuntos,
discutir e votar o parecer de
1 turno do Projeto de Lei
28/2003, do deputado Leo-

na rd o Moreira (PL) . O pro-
jeto dispõe sobre a delega-
çã o, pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais
(DER/MG) de serviços de
transporte coletivo rodo-
Viário i n termunicipal, pre-

analisar, em Y turno, o Proje-
to de Lei Complementar
(PLC) 6/2003, do deputado
Laudelino Augusto (P1). O
proleto determina que o
TCMG inclua, em suas instru-
ções, como elemento integran-
te da prestação de contas da
aplicação de recursos do Fun-
do de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério
(Fundef), o parecer dos con-
selhos de acompanhamento e
controle social (altera a Lei
Complementar 33, de 1994,
que dispõe sobre a organiza-
ção do Tribunal de Contas). A
Comissão de Administração
Pública é presidida pelo depu-
tado Domingos Sávio (PSDB).

Também para as 14h30 está
convocada uma reunião da
comissão especial criad a para

emitir parecer sobre a Propos-
ta de Emenda à Constituição
(PEC) 36/2003, do deputado
Adelino Carneiro Leão (PT),
que altera o artigo 78 da Cons-
tituição do Estado. A propos-
ta altera os critérios para esco-
lha dos conselheiros do TCMG,
estabelecendo, entre outras
coisas, que a nomeação será
feita com aprovação pela As-
sernhléia Legislativa a partir de
urna lista sêxtupla votada por
servidores efetivos do Tribu-
nal e pelos presidentes dos res-
pectivos conselhos profissio-
nais, segundo critérios objeti-
vos de antigüidade e mereci-
mento. A PEC também define
mandato fixo de seis anos para
o cargo de conselheiro. A reu-
nião foi convocada para a elei-
ção do presidente e do vice e
designação do relator.

vendo que essa delegação
terá vigência de cinco
'],]OS,  p ro r rogá ve is por
igual período vedadas
p rorrogações e a transfe-
rência de contratos )dá
nova redação ao artigo 20,
da Lei 10.453/1991)

Especial do Tribunal
de Contas
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PAINEL
	

Plenário vota mais oito nomes do segundo escalão
\a reunião ordinária de

hoje, devem ser votadas as
indicações de mais oito titu-
lares de cargos do segundo
escalão do governo Aecio
Ne\ es. Estão na pauta de vo-
tações as indicações dos titu-
lares do Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais
(Iter), Luiz Antônio Chaves;

do Departamento Estadual
de Telecomunicaç (Detel),
Ivan Alves Soares; do Depar-
tamento de Obras Públicas
(Deop), Nélson Andrade
Reis; do Instituto de Desen-
volvimento do Norte e Nor-
deste de Minas Gerais
(Idene), \Vallen Alexandre
Medrado; da Fundação TV

Minas, Angela Ca rrato; d
Instituto do Patrimônio Hi5
torico e Artístico de Mina
Gerais (Iepha), Varies
Borges Brasileiro; do Instit
to Estadual de Florcta
(1FF), Humberto Candeia
Cavalcanti; e da Fundação E.
tadual do Meio AmhiL'fl)
(Fea m), Urna r Bastos Santo,

9 horas
Comissão Especial do Tribunal de Contas (Pleriarinho 1)
- ouvir os seguintes convidados: professor e pesquisa-
dor da Faculdade de Direito da UFMG, Menelick de
Carvalho Neto; professor do curso de Especialização
em Controle Externo da Escola de Contas do Tribunal
de Contas, Carlos Pinto Coelho Mota; e o auditor apo-
sentado do Tribunal de Contas Frederico Pardinj

9h30

Comissão de Segurança Publico (Plenarinho IV) dis-
cutir o Pi- 46/2003 do deputado Miguel Martini, que
dispõe sobre o cadastro de usuarios de telefones ce-
lulares pre-pagos. Convidados: delegado Titular do
Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes
do Policio Federal Cláudio Roberto Pessoa Dornelas;
coordenador do CAO CRIMO, procurador Andre Es-
tevão Ubaldino; gerente Regional do Anatei em Mi-
nas, Hiroshi Watonabe; gerente Sênior de Regula-
mentação e Negocias de Interconexão da Telemig
Celular, Jose Moreira do Silva Ribeiro; diretor Regio-
nal da "Oi" em Minas, Luiz Gonzaga Leal; e o presi-
dente do Tim/Maxitel em Belo Horizonte, Massimo
Tocheila

Comissão de Trabalho, do Previdência edo Ação So-
cial (Plenarinho II) - discussão e votação de parecer
sobre o PL 25/03, do deputado Jayro Lesso, que dis-
põe sobre o atendimento prioritário os pessoas que
menciona; discussão e votação de parecer sobre pro-
posições que dispensam o apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Especial (Plenarinho 1) - criada para emitir

parecer sobre a indicação do professor Dimos Meio
Braz para ocupar voga aberto no Conselho Estadual
de Educação - eleger o presidente, o vice-presidente
e designar o relator

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Au-
ditaria) - discussão e votação de proposições que dis-
pensam o apreciação do Plenário

• Reunião preparotoria do Seminário Legislativo sobre
Reformo Tributaria (Teatro)

14h15
• Comissão Especial (Plenarinho 1) - criada para emitir

parecer sobre a indicação de Marcos Wellington de

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horário reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (AO VIVO) - Em destaque, a
participação popular
9h15 - Comissão Especial do Tribunal de Contas
(AO VIVO)
12h - Mídia no Espelho (reprise) - TVs
Legislativas
]3h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO VIVO)— Reunião Extroor-
dinario, com pronunciamentos, discussão e votação
de proposições
17h30 - Programa da Associação Mineira do
Minisferio Publico (medito)

Castro Tifo paro o cargo de presidente do Junta Comercjc
do Estado )Jucemg) - eleger o presidente, o vice-president
e designar o relator

14h30
Comissão de Administração Publica (Plenarinho IV) - discos
são e votação de parecer sobre o PLC 6/03, do deputad;
Loudelino Augusto, que altera o Lei Complementar 33, ds
29/06/94, que dispõe sobre o organização do TCMG; si
bre o Pi- 69/03, do deputada Maria Jose Haueisen, que alte
rei o art. 10 do Lei 11.867, de 29/07/95, que resers;
percentual de cargos e empregos publicos, no âmbito di
administração publica do Estado, poro pessoas portadora
de deficiência; discussão e votação de parecer sobre propi
sições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Publica
(Plenorinho II) - discussão e votação de parecer sobre PL 28
03, do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a dele
gocão do DER de serviços de transporte coletivo rodovidri;
intermuriicipal discussão e votação de proposições que dii
pensam o apreciação do Plenário

• Comissão Especial (Plenarinho 1) - criada para emitir parece'
sobre a indicação de Paulo Teodoro de Carvalho poro o carga
de diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão dos Aguas (Igani
- eleger o presidente, o vice-presidente e designar o relator

• Comissão Especial )Plenarinho III) - criada para emitir pare.
cer sobre a PEC 36,2003, do deputado Adelmo Carneiri
Leão, que modifico o artigo 78 do Constituição do Estado
que dispõe sobre os critérios de nomeação para os cargos de
Conselheiro do Tribunal de Contas - eleger o presidente,
vice-presidente e designar o relator

15 horas
• Comissão de Politica Agropecuãrio e Agroindustrial (Plenorinhc

III) - discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

• Comissão Especial Ind. Titulares da FCS, TV Minas, lepha
(Plenarinho II) - arguição publico do titular do Fundoçõs
Clovis Salgado, jornalista Mouro Guimarães Werkemo

• Comissão Especial (Plenarinho 1) - criada para emitir parece
sobre a PEC 40/2003, do deputado Jose Milton, que cria a
Policia Ambiental Militar e permite que os militares do PMMGC
do Corpo de Bombeiros Militar façam opção pelo integração
ela - eleger o presidente, o vice-presidente e designar o relator

20 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

ACONTECE
HOJE

NA TV	1 18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembleia e repercussão dos principais
fatos politicos no Estado
20h - Plenário (AO VIVO) - Reunião extraordinária
21 h - Assembléia Debate (inédito) - Destaques da
midia
22h -Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevista,
comentarias e notas sobre a movimentação politico no Pais
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações.


