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Agenda prevê a realização de 26
reunioes de comissoes na semana

TV Assembléia
em Barbacena
O convênio que vai
permitir a chegada do
sinal da TV
Assembleia a
Borbocena foi
assinado na última
quinto-feira (14). O
presidente da
Assembléia, deputada
Mauri Torres (PSDB),
foi representada pelo
2°-secretária da
Mesa, deputado Lu z
Fernando Faria
)PSDB). Tambem
estiveram presentes a
solendade as
deputados Antônio
Carlos And roda
)PSDB), Celio Moreira
)PL), Sidinho do
Ferrotaco )PL) e
Miguel Martini (PSB).
Eles tombem
assisitiram, em
Barbacena, à
solenidade de entrega
da medalha Sobral
Pinto ao governador
Aécio Neves.

.\ Assembléia de Minas
tem programadas para esta
semana 20 reuniões das co-
missoes permanentes e tem-
porarias, sendo sete com con-
vidados, a 1cm de duas viagens.
Urna delas e para Coronel Fa-
briciano, no \7ale do Aço, na
quinta-feira, dia 21; e outra para
São Lourenço, no Sul do Esta-
do, na sexta-feira, dia 2. As
sete reuniões com convidados
vão discutir, entre outros, os

An-ianhã acontecem três
reuniões com convidados. As
10 horas, a Comissão de Se-
gurança Publica reúne-se no
Flenarinho III, para debater
as mortes de detentos na
Delegacia de Furtos e Rou-
bos e na Divisão de Toxicos,
bem como as condições de
trabalho dos servidores des-
sas delegacias. O requeri-
mento para realização da
reunião e do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT),
presidente da comissão. Os
convidados são o secretário
de Defesa Social, Lúcio Ur-
bano; o subsecretário de
Administração Penitenciá-
ria, Agílio Monteiro; o che-
fe da Policia Civil, Otto
Teixeira Filho; os delegados
Marcelo Machado, titular da
Furtos e Roubos; e Carlos
Alberto Malheiros Fialho,
d, Di 5,11) de IO\ILOS.

essiinte as,unto: mortes de
detentos na Delegacia de Fur-
tos e Roubos e na Divisão de
Tóxicos, interrupção de obras
em BR, acidentes ambientais,
educação, saúde e segurança.

Em Coronel Fabriciano,
as Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pu-
blica vao discutir a precarie-
dade da cadeia local e a se-
gurança pública. A iniciativa
da reuniao e do deputado

As 14h30, a Comissão
Especial dos Acidentes
A mbienta is reúne-se no
Plenarinho IV, para debater
aspectos da política am-
biental e a responsabilidade
técnica e administrativa na
ocorrência de acidentes
ambientais. Essa reunião dá
continuidade a uma série de
outros encontros, agenda-
dos a partir de requerimen-
to da deputada Maria lose
l-Taueisen (P1), presidente.
Os convidados são o se-
cretário do Meio Ambien-
te, Jose Carlos Carvalho;
procurador-geral de 1usti-
ça, Nedens Ulisses; os pre-
sidentes da OAB / MG,
Marcelo Leonardo; do
Crea / MC, Marco Tu lio de
Melo; do Conselho Regio-
nal de Biologia/4 Região,
Maria do Carmo Brandão
1H ei ra; e do Conselho Ri.'

Chico Simões (PT). Em São
Lourenço, a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais voltará a discutir os
problemas relacionados à for-
ma como vem sendo pratica-
da a exploração das águas
minerais da estância hidro-
mineral, por empresa subsi-
diaria da NestIO do Brasil. O
requerimento da reunião O
da deputada Maria Jose
Haueisen (PT).

giona 1 de Quimica, Wagner
Pedersoli.

Também às 14h30, a Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Publicas vai
debater a interrupção das
obras de duplicação da BR-
265, no trecho entre a BR-381
e Lavras, em reunião no Au-
ditório. São convidados os
secretários de Transportes e
Obras Públicas, Agostinho
Patrús, e de Controle Externo
do Tribunal de Contas, Elsio
Geova dos Santos; o prefeito
e o presidente da Câmara de
Lavras, Carlos Alberto Perei-
ra e Paulo Antonio Cerqueira;
o reitor da Universidade Fe-
deral de Lavras, Fabiano Ri-
beiro do Vale; e o diretor-
presidente da Ira tenge, Re-
nato Salvador. O autor do
req u cri mento propondo a
reunião é o d eputa 1-10

1 ,iudelino ,\utisto (P1).

Furtos e Roubos, política ambiental e
obras em BR serao debatidos amanha
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Terça-feira (19/8/2003)
8h30
• Simpósio "Identidade constitucional e desafio dos di-

reitos sociais" (Auditoria da Escala do Legislativo) -
palestra "Identidade do sujeito constitucional e a legi-
timidade no Estado Democrático de Direito', com o
professor Michel Rosenfeld, presidente da Associação
Internacional de Direito Constitucional

9h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência edo Ação Social

)Plenarinho II)
• Solenidade de diplomação dos novos deputados inte-

grantes da Frencoop - Frente Parlamentar do
Cooperativismo )Salão Oficial)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública )Plenarinho III) - de-

bater as mortes de detentos ocorridas na Delegacia de
Furtos e Roubos e na Divisão de Tóxicos, bem como as
condições de trabalho dos servidores dessas delegaci-
as. Convidadas: secretário de Defesa Social,
desembargador Lúcia urbano; subsecretário de Ad-
ministração Penitenciária, Agílio Monteiro Filho; che-
fe da Policia Civil, Otto Teixeira Filho; delegado titular
da Furtos e Roubos, Marcelo Machado; e delegada da
Divisão de Toxicos, Carlos Alberto Malheiros Fialho

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevisto coletiva (Sala de imprensa) - com o profes-

sor Michel Rosenfeld, presidente da Associação Inter-
nacional de Direito Constitucional, que estara acom-
panhado pelo professor Menelick de Carvalho Netfo,
da Faculdade de Direito do uFMG, e por um tradutor

14h30
• Comissão Especial dos Acidentes Ambientais

)Plenarinho IV) - debater aspectos da política ambiental
e a responsabilidade técnica e administrativa na ocor-
rência de acidentes ambientais São convidados: se-
cretário do Meio Ambiente, Jose Carlos Carvalho; pro-
curador-geral de Justiça, Nedens Ulisses Freire Vieira;
presidente da OAB/MG, Marcelo Leonardo; presiden-
te do Crea/MG, Marco Túlio de Meio, presidente do
Conselho Regional de Biologia/4° Região, Maria
do Carmo Brandão Teixeira; e presidente do Con-
selho Regional de Quimica, Wagner Pedersoli

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas (Auditório) - debater a interrupção das
obras de duplicação da BR-265, no trecho com-
preendido entre a BR-381 e Lavras Convidados.
secretario de Transportes e Obras Publicas, Agos-
tinho Patrus; secretario de Controle Externo do
Tribunal de Contas, Elsio Geova dos Santos; pre-
feito de Lavras, Carlos Alberto Pereira; presiden-
te da Câmara Municipal de Lavras, vereador Pau-
lo António Cerqueira; reitor da universidade Fe-
deral de Lavras, Fabiano Ribeiro do Vale; e dire-
tor-presidente da Tratenge, Renato Salvador

• Comissão Especial da PEC 46/2003 )Plenarinho III)
- a PEC, do deputado Neider Moreira, define o
percentual que indicara os valores mínimos a serem
aplicadas em despesas com ações e serviços públi-
cos de saude no Estado

15 horas
• Comissão Especial da PEC 35/2003 (Plenarinho II)

- a PEC, do deputado Adelmo Carneiro Leão, modi-
fica o artigo 73 e dispõe sabre o principio da
iuridicidade
Comissão Especial da uemg )Plenarinho 1)

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
)Plenarinho III)

15h15
• Comissão Especial da PEC 47/2003 (Plenarinho II)

-a PEC, da deputada Maria José Haueisen, assegu-
ra direitos aos servidores estaduais contratados

15h30
• Comissão Especial da PEC 53/2003 (Plenarinho II)

- a PEC, do deputado Elmiro Nascimento, inclui
como competência originária do Tribunal de Justiça
o processamento e o julgamento de mandado de
segurança contra ato da presidência da Câmara Mu-
nicipal ou de suas comissões, quando se tratar de
processo de perda de mandato de prefeito; dispõe
que o processo de cassação do mandato de prefeito
pela Câmara, por infrações político-administrativas,
obedecerá ao rito estabelecido pela lei orgânica,
pelas normas federais pertinentes e pela legislação
estadual complementar

Quarta-feira (20/8/2003)
9h30
• Comissão de Direitas Humanos (Auditoria) - deba-

ter o PL 98/2003, do deputado federal Fernando
Gabeira, em tramitação na Câmara dos Deputados,
que dispõe sobre a exigibilidade de pagamento por
serviço de natureza sexual e suprime os artigos 228,
229 e 231 do Código Penal. São convidados' depu-
tada federal Fernando Gabeira; coordenadora da
Rede Brasileira das Profissionais do Sexo, Gabriela
Silva Leite; vice-presidente do Grupo de Apoio e
Prevenção a Aids )Gapa(, Roberto Chateaubriand
Domingues; presidente da Associação das Profissi-
onais do Sexo de Belo horizonte, Jully Peppy; coor-
denadora-geral das Profissionais do Sexo de Belo
Horizonte, Dos Anjos Pereira Brandão; e presidente
da ONG Musa (Mulher e Saude), Mônica Bara Maio

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
)Plenarinho 1)- debater o PL 39/2003, do deputado
Leonardo Moreira, que determina a inclusão da dis-
ciplina "Formação de condutores de veiculas" nos
curriculos do ensino médio. Convidados' secretaria
de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; coman-
dante-geral da PM, coronel Sõcrates Edgard dos
Anjos; diretor-geral do DER/MG, Renato César
do Nascimento Santana; chefe do Detron/MG,
Jose António de Moraes; diretor- presidente da
BHTrans, Ricardo Mendanha Ladeira; e presiden-
te da Federocão das Empresas de Transporte de
Passageiros (Fetran/MG(, Waldemar Araujo

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
)Plenarinho II)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

)Plenarinho III)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

(Plenarinho IV)
14 horas

Reunião Ordinãrio (Plenario)
14h30
• Comissão Especial da Expansão do Metrô )Plenarinho Fv

• Comissão de Saude (Auditoria)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho Ii)
• Comissão de Redação )Plenorinho 1)
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio )Plenarinho III)

Quinta-feira (21/8/2003)
8h30
• Programa Educação paro o Cidadania - visito de 50

alunos dos 70 e 80 séries da Escola Estadual Simão
Tamm Bias Fortes, por meio da ação "Caminhos da
Democracia"
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9 horas

Reunião conjunto das Comissões de Direitos Hu-
manos e de Segurança Pública (Câmara Municipal
de Coronel Fabriciano) - debater a segurança pú-
blica e a precariedade da cadeia de Coronel
Fabriciano. Convidados: prefeito de Coronel
Fabriciano, Paulo Almir Antunes; presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Coronel Fabriciano, vereador Hudson
Roberto Lino; subsecretário de Estado da Adminis-
tração Penitenciário, Agílio Monteiro Filho; dele-
gado regional da Polícia Civil, Paulo César
Assumpção Dettogne; promotora de Justiça Cri-
minal da Comarca de Coronel Fabriciano Ana
Leticia Martins de Souza; comandante do 140 Ba-
talhão da Policia Militar, tenente-coronel SandroAfon-
so Teatini Selim de Soles

9h30

Comissão de Saúde (Plenarinho li) - debater a crise
financeira dos hospitais-escola sediados no Estado e a
liberação dos recursos do SUS referentes a serviços
prestados e ainda não quitados. Convidados: secretá-
rios da Saúde, Marcus Pestana, edo Ensino Superior do
MEC, Carlos Roberto Antunes dos Santos; diretores-
gerais da Faculdade de Medicina do Triângulo Minei-
ro/Uberabo, Edson Luiz Fernandes; do Hospital das
Clinicas de Uberlândia, Alair Benedito de Almeida; do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz
de Fora, Jorge Baldi; e do Hospital das Clínicas da
UFMG, Ricardo Castanheira Pimenta Figueiredo

• Comissão de Constituição e Justiça (Pienarinho IV)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Reunião conjunta das Comissões de Participação Popu-
lar e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (Audi-
torio) - debater as condições de oferta do ensino médio
na rede estadual. Convidadas: secretárias de Estado e
Municipal da Educação, Vanessa Guimarães Pinto e
Maria do Pilar Lacerda; presidente da União Munici-
pal dos Estudantes Secundários de Belo Horizonte,
Priscyla Ramalho; presidente do Sind-UTE, Antônio
Carlos Hilário; e presidentes da União Nacional de
Dirigentes Municipais de Educação (Unide), Sebasti-
ão Alves do Nascimento Neto, e da Associação Me-
tropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Ho-
rizonte (Ames), Leonardo Péricles

Sexta-feira (22/8/2003)
8 horas

• Lançamento da Frente Parlamentar Mineira de Acom-
panhamento das Negociações da Alca (Plenário)

8h30

• Programa Educação para a Cidadania - visita de 48
alunos da 40 serie e do programa de correção de fluxo
escolar da Escola Municipal Orozimbo Baz de Araujo
Costa, de Saboro

9 horas

• Reunião de Debates (Plenário)

• Ciclo de Debates "O Brasil na Alca" (Plenário) - a
abertura será feita pelo presidente Mouri Torres e pelo
diretor-geral do Departamento de Negociações Inter-
nacionais do Ministério das Relações Exteriores, mi-
nistro Régis Arslanion

9h30

• Ciclo de Debates "O Brasil no Alce" (Plenário) - o tema "O
Brasil na Alca: riscos e oportunidades" será exposto pelo
presidente da Comissão de Relações Exteriores do Sena-
do, senador Eduardo Suplicy; pelo presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e
membro da Frente Parlamentar Nacional de Acompa-
nhamento da Alça, deputada Luiz Eduardo Greenhaigh;
pelo economista da Fundação Getúlio Vargas/Se Paulo
Nogueira Batista Júnior; e pela presidente do Conselho de
Relações Econômicos Internacionais da Fiemg, Martha Re-
gina Teixeira Coelho Lassance. O coordenador do debate
será o deputado Adelmo Carneiro Leão

12 horas

• Projeto Zás (Teatro) - apresentação com o Balé Popular
de Alcantil

14 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Câmara Municipal de São Lourenço) - debater os
problemas relacionados à formo como vem sendo
praticada o exploração das águas minerais da Es-
tância Hidromineral de São Lourenço, subsidiária
da Nestle do Brasil. Convidados: secretário de Re-
cursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, João
Bosco Senra; prefeito de São Lourenço, Clovis Apa-
recido Nogueira; vereador Cássio Mendes, do Mo-
vimento Cidadania das Águas; diretor adjunto do
Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM(, João César de Freitas Pinheiro; promotor
de Justiça da 10 Vara de São Lourenço Pedro Paulo
Barreiras Amo; e gerente da Empresa de Águas São
Lourenço, Marcelo Marques

• Ciclo de Debates "O Brasil na Alce" (Plenário) - o temo "A
Alca e suas implicações socioeconômicas" será exposto
pelo professor do Instituto de Economia do Unicamp,
Punia de Arruda Sampaio Filho; pelo representante da
Câmara Americana de Comercio, Jorge Perutz; pelo co-
ordenador do Curso de Relações Internacionais da PUC
Minas, Paulo Lavigne; e Dirlene Marques, da Coordena-
ção do Fórum Social Brasileiro e presidente do Sindicato
dos Economistas de Minas Gerais. O coordenador do
debate será o deputado António Carlos Andrada

15 horas
• ]0 Encontro dos Escolas de Governo do Estado (Escola

do Legislativo) - participam do encontro representan-
tes das Escolas ou Centros de Estudos dos Tribunais
de Justiça, de Alçado e de Contos, da Fundação João
Pinheiro, do Ministério Público Estadual, do Tribunal
e do Procuradoria Regional do Trabaiho/3° Região,
além da Escola do Legislativo
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COMISSõESPacientes de doenças intestinais ________
reivindicam tratamento gratuito	Saúde

O representante do Secretario de Estado do Saúde, Benedito
Fernandes, explicou que o falto de recursos comprometeu o

distribuição dos medicamentos

afastamentos das atividades Os remédios mais usados
profissionais. As enfermi- são a mesasalazina, sulfasalazi-
dades são mais freqüentes na e infliximabe, todos de alto
na Europa, acometendo custo comercial. Não há um le-
pessoas de classes sociais vantamento preciso do núme-
mais altas. Segundo os es- ro de pessoas acometidas pe-
pecialistas, no Brasil, a in- las doenças em Minas, mas na
cidência da doença está SES já existe um cadastro com
crescendo muito e atacando 20 mil pacientes interessados
pessoas mais pobres.	em receber os medicamentos.

Ministério não repassou recursos
O representante da SES, so de diminuição do preço fi-

Benedito Fernandes, disse que nal para os pacientes. Segun-
a portaria do Ministério da do Benedito Fernandes, os la-
Saúde não está sendo seguida boratórios não abaixaram os
porque o Estado não tem re- preços. Diante disso, em reu-
cursos. Apesar de reconhecer nião realizada em março, no
como legítimo o direito dos Ministério, o secretário
portadores das duas doenças, Marcus Pestana pediu mais
o médico destacou que o Mi- recursos e criou uma
nistério da Saúde aumentou subsecretaria de Novação e
de 42 para 91 os medicamen- Logística, encarregada de fa-
tos a serem fornecidos pelas zer o cronogi-arna das neces-
secretarias estaduais, "mas sidades de distribuição dos
não fez qualquer repasse de medicamentos. Ele reclamou
recursos, permanecendo o da legislação de licitações, que
mesmo valor de quando eram atrasa muito o processo de
fornecidos os 42 tipos".	reposição dos medicamentos.

Ele disse que foi feito um Mesmo assim, Benedito acre-
acordo com os laboratórios, dita que, até o final do ano, a
com a supervisão do Ministé- distribuição dos medicamen-
rio da Saúde, para a redução tos para tratamento dessas
do ICMS, com o compromis- doenças esteja normalizado.
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Como solicitar pesquisas à Biblioteca pela intranet?
Para solicitar pesquisas à Biblioteca, basta consultar,na página
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W	 tela), o item Apresentação. Clicando no /inkFale com a

Biblioteca, você pode solicitar pesquisas à coleção da Biblioteca
ou aos bancos de dados. Também é possível criar ou substituir o

seu perfil de usuário e mandar mensagens.

A marcação de audiência
entre o secretário de Estado
da Saúde, Marcus Pestana, e
uma comissão de deputados,
médicos e pacientes foi um
dos resultados da reunião
realizada ontem pela Comis-
são de Saúde da Assembléia
Legislativa. A reunião discu-
tiu as dificuldades dos por-
tadores das doenças de
Crohn e retocolite ulcerativa
em conseguir, gratuitamente,
os medicamentos no Estado,
apesar de a Portaria 1.318/
2002, do Ministério da Saú-
de, prever tal custeio desde
setembro do ano passado.

O representante da Secre-
taria de Estado da Saúde
(SES), Benedito Scaranci
Fernandes, ficou de levar o
debate ao secretário e marcar
a audiência. Foi sugerido por
requerimento do deputado
Fahim Sawan (PSDB) que seja
encaminhado à Frente Parla-
mentar em Defesa da Saúde,
da Câmara de Deputados,
um pedido para que os remé-
dios para tratamento de do-
enças raras, especificamente a
doença de Goücher - que em
Minas consome 60% dos re-
cursos do setor -, sejam cus-
teados diretamente pelo Mi-
nistério da Saúde, para que
sobrem mais recursos do Es-
Lado para as demais doenças.
A doença de Goiicher,
hematológica, tem 60 pacien-
tes em Minas Gerais.
Doenças vêm aumentando
no Brasil - As doenças de
Crohn e retocolite ulcerativa
são enfermidades inflamató-
rias intestinais crônicas. Os
portadores dessas duas do-
enças são acometidos por
diarréias hemorrágicas fre-
qüentes, que provocam ane-
mia e emagrecimento. Tal
quadro leva a constantes
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Deputados Paulo Piou, Ermano Batista, Durval Ângelo, Dalmo Ribeiro Silva e
Gilberto Abramo, no reunião da última quinto-feira

Combate e erradicação da pobreza

$

Além dos problemas psi-
cológicos causados pela doen-
cá, com constantes afastamen-
tos e os incómodos dos sin-
tomas, o paciente da re-
tocolite ulcerativa e da doen-
ça de Crohn enfrenta o alto
custo do medicamento. O de-
putado Neider Moreira
(PPS), autor do requerimen-
to que originou a reunião,
mostrou a receita de um pa-
ciente tratado com a me-
sasalazina. Para a dosagem re-
comendada do remédio, o
doente precisaria gastar cerca
de R$ 780 por mês, com o uso
de seis a sete comprimidos di-
á rios. Uma caixa com 52 com-
primidos custa R$ 192.

A representante do Grupo
de Apoio aos Portadores de
Doenças Inflamatórias Intesti-
nais, Elizeth Nardi, que tam-
bém é portadora da doença de
Crohn, lembrou as dificulda-
des dos pacientes e disse que
os afastamentos constantes
pelo INSS ficam mais caros
que o fornecimento dos remé-
dios. A seu pedido, a paciente

Os deputados José
Henrique (PMDB) e Zé Maia
(PSDB) foram eleitos, na úl-
tima quinta-feira (14), pre-
sidente e vice-presidente,
respectivamente, da Comis-
são Especial criada para emi-
tir parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 521/2003. O deputado
José Milton (PL) foi desig-
nado relator.

A PEC, de autoria do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), altera o caput do
artigo 84 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituição do
Estado. A proposta prevê o

Alessandra Castro prestou um
depoimento sobre suas difi-
culdades em conseguir o re-
médio na Secretaria da Saú-
de, que culminaram com um
mandado de segurança, ga-
rantindo-lhe o direito de re-
ceber o remédio. Elizeth
Nardi pediu que a solução não
viesse do Judiciário, mas de
um entendimento com a Se-
cretaria da Saúde, com o apoio
dos deputados.
Crescimento no Brasil - A
médica Sinara Mônica de Oli-
veira Leite, especialista em
coloproctologia, afirmou que
há um crescimento das duas
doenças no Brasil e que, ao
contrário da Europa, vem ata-
cando as classes mais pobres,
"incluindo a população rural".
A gastroenterologista Maria
das Graças Pimenta Sanna dis-
se que a doença compromete
a integridade da pessoa."Por
isso, a visão da assistência ao
paciente tem de ser mul-
tidisciplinar, envolvendo o
médico, o terapeuta, o psicó-
logo e os grupos de apoio que

tombamento, para o fim de
conservação, e declara mo-
numentos naturais os picos
do Itabirito ou do Itabira, do
Ibituruna e do Itamhé, e as ser-
ras do Caraça, da Piedade, de
fbitipoca, da Moeda, do Cabral
e, no planalto de Poços de Cal-
(-Ias, c de São Domingos.

IMi-3f-lI

Participaram da
reunião os
deputados José
Henrique (PMDB),
que a presidiu, José
Milton (PL) e Dalmo
Ribeiro Silva IPSDBJ

estão se formando". Segundo
ela, tais pacientes, bem assis-
tidos, têm uma vida de qua-
se normalidade em outros
países. Ela informou ainda
que os médicos da área es-
tão se organizando para cri-
ar uma central comum de in-
formações e que dentro de
um ano já haverá uma pro-
jeção da incidência das duas
doenças no País.

O presidente da comissão,
que também é médico, depu-
tado Ricardo Duarte (P1),
disse que a comissão está
aberta a encontrar soluções
com os pacientes, tendo acata-
do a sugestão de se trabalhar
com a Frente Parlamentar da
Saúde da Câmara de Deputa-
dos. Fahim Sawan propôs que,
na audiência com Marcus Pes-
tana, seja pedido o cumprimen-
to da exigência constitucional
que obriga o Estado a aplicar
10,5% na saúde este ano e
12,5% no próximo. Ele desta-
cou ainda a "situação absur-
da" da dívida do Estado na
área da saúde: RS 1 bilhão.

Ricardo Barbosa

COMriSS
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Deputado Dolmo Ribeiro Silva,
autor da PEC 5212003

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembléia
Legislati\'a emitiu pareceres
sobre 15 projetos de lei (PLs)
durante a reunião da última
quinta-feira (14), sendo nove
pela legalidade e seis pela ile-
galidade. Outros nove tiveram
sua apreciação adiada, quatro
foram convertidos em diligên-
cia à Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão e 19 foram
retirados de pauta. A comissão
designou ainda relatores para
111 PLs e 12 projetos de lei com-
plementar (PLCs).

O Projeto de Lei 2/2003,
do deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (P1), que define os
direitos dos usuários dos ser-
viços de saúde no Estado, re-
cebeu parecer pela cons-
titucionalidade. O relator da
matéria foi o deputado
Durval Angelo (P1), que apre-
sentou quatro emendas. A de
n" 1 altera redação do artigo
P', deixando claro que o aces-
so e as ações referem-se aos
serviços públicos de saúde.
As emenda n"s 2 e 3 supri-
mem os artigos 3" e 4" da pro-
posição, que exigem que a ins-
tituição prestadora do servi-
ço de saúde dê aos usuários
do serviço público o mesmo
tratamento dispensado aos
usuários que firmaram com
ela contrato particular. E a
emenda n" 4 altera o caput do
artigo 5", determinando que
o descumprimento da lei su-
jeitará o infrator às sanções
previstas na Lei 13.317/99,
sem prejuízo das sanções
cíveis e penais cabíveis.
Ensino religioso - O PI- 43/
2003, do deputado Miguel
Martini (PSB), disciplina o
ensino religioso confes-
sional nas escolas públicas
de ensino fundamental do
Estado. O relator, deputa-
do Paulo Piau (PP), emitiu
parecer pela legalidade na
forma do substitutivo 1, que
visa adequar a matéria à le-
gislação nacional.

A comissão também apro-
vou parecer pela legalidade do
PI- 99/2003, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
que cria o Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da Po-
breza. Em seu parecer, o relator,
deputado Paulo Piau, apresen-
tou seis emendas. A de n" 1 su-
prime o inciso 1 do artigo 2"
para corrigir vício de
constitucionalidade, uma vez
que esse dispositivo vincula o
Fundo a receitas provenientes
de impostos. A segunda emen-
da inclui entre os recursos do
Fundo os produtos da renda li-
quida de concursos de prognós-
ticos referentes às extrações es-
peciais. As emendas 3 e 4 esta-
belecem a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Es-
portes e o BDMG como gestor
e agente financeiro do Fundo,
respectivamente. A emenda 5
define o seu grupo coordenador.
E a emenda 6 determina que a
lei passará a vigorar no ano se-
guinte ao de sua publicação, e
não na data de publicação, como
prevê o texto original.

O PI- 320/2003, do deputa-
do Leonardo Quintão (PMDB),
recebeu parecer pela legalida-

de na forma do substitutivo 1
apresentado pelo relator, depu-
tado Ermano Batista (PSDB). O
projeto institui o Prêmio Paulo
Freire de Criatividade, cujo ob-
jetivo é agraciar os profissionais
da rede pública de ensino que
desenvolvam projetos pedagógi-
cos significativos para a melhoria
da qualidade do ensino no Esta-
do. O substitutivo procura aper-
feiçoar a redação e corrigir alguns
vícios de constitucionalidade do
projeto original.

O PI- 326/2003, também de
autoria do deputado Leonardo
Quintão, que cria a Semana de
Incentivo à Leitura em Minas
Gerais, recebeu parecer pela
constitucionalidade com duas
emendas apresentadas pelo
relator, deputado Durval Ange-
lo (P1). A primeira institui a ter-
ceira semana de abril como o
período das comemorações, e
não entre os dias 18 e 22 como
prevê o texto original. O objeti-
vo é evitar que as comemora-
ções aconteçam em dias da se-
mana diferentes a cada ano. A
segunda emenda determina que
o Poder Executivo terá 90 dias
para regulamentar a lei, conta-
dos da data de sua publicação.

Saúde (continuação)

Presenças
Além dos
convidados,
participaram os
deputados: Ricardo
Duarte (PT),
presidente; Neider
Moreira (PPS) e
Fahim Sawan (PSDB)
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Doença dolorosa e tratamento caro
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pareceres sobre 15 projetos de lei	Constituição e Justiça

Heeu Leac

Especial da PEC	PEC determina tombamento de
52/2003

monumentos naturais do Estado



\i reunião da Comissão
de Justiça da última quinta-
feira, receberam pareceres
pela legalidade, sem emen-
das, o PI- 48/2003, do depu-
tado Rogério Correia (P1),
que cria a área de proteção
ambiental de Vargem das
Flores, entre Betim e Conta-
gem; o PI- 429/2003, do de-
putado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), que regulamen-
ta o pagamento de honorári-
os a advogado não defensor
público nomeado para defen-
der réu pobre; o PI- 621/2003,
do deputado Ricardo Duarte
(P1), que trata da
obrigatoriedade do exame do
fundo de olho em recém-nas-
cido em Minas; o PI- 631/
2003, do presidente da As-
sembléia, deputado Mauri
Torres (PSDB), que autoriza
a doação de um imóvel ao
Município de Bela Vista de
Minas; e o PI- 697/2003, do
governador, que autoriza a
devolução de um imóvel ao

Seminário Provincial do Co- 664/2003, do deputado
ração Eucarístico de Jesus. Arlen Santiago (PTB), que
Ilegalidade - Já os projetos autoriza o Poder Executivo
que tiveram pareceres pela a ceder prédio em como-
inconstitucionalidade apro- dato à Fundação Mariana
vados são OS seguintes: PI- Lorenzo Fernandez; PI- 669/
482/2003, do deputado Antô- 2003, do deputado Paulo
nio Júlio (PMDB), que autori- César, que reduz o ICMS
za as universidades do síste- para indústrias que operam
ma estadual de educação a fir- com couro; e PI- 781/2003,
mar convênios com os muni- do deputado Gil Pereira
cípios mineiros para a realiza- (PP), que cria o Programa de
ção de cursos de licenciatura; Frentes Emergenciais de
PI- 418/2003, do deputado Trabalho no Estado.
Olinto Godinho (PSDB), que Foi adiada a apreciação
estabelece normas de fiscali- dos PLs 221, 50, 120, 272, 548,
zação nos postos de fiscaliza- 606, 640, 680 e 810/2003. Os
ção da Receita Estadual; PI- PLs 758, 774, 777 e 798/2003
487/2003, do deputado Pau- foram convertidos em dih-
lo César (PFL), que autori- gência à Secretaria de Esta~
za o Poder Executivo a re- do de Planejamento e Gestão
duzir o ICMS incidente so- (no caso do 777, também ao
bre fogos de artifício; PI- Departamento de Estradas

de Rodagem - DER/MG).

Compareceram à reunião os deputados Durval
Ângelo (PT), Ermano Batista )PSDB), Gilberto Abramo
(PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (P508) e Paulo Piau (PP).

Constituição e Justiça
(continuação)

Constitucionalista norte-americano faz
Escola do Legislativo palestra e concede entrevista na Alemg
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_COMISSõES Cinco projetos não tiveram emendas	Plenário encerra a discussão de
mais dois projetos de lei Reunião Ordinária
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O presidente da Asso-
ciação Internacional de Di-
reito Constitucional, Michel
Rosenfeld, estará amanhã na
Escola do Legislativo, onde,
às 8h30, fará uma palestra
dentro da programação do
Simpósio Identidade constitu-
dona/e desafio dos direitos soci-
ais. O evento é aberto à par-
ticipação dos servidores in-
teressados. Também ama-
nhã, às 14 horas, ele dará en-
trevista coletiva na Sala de
Imprensa da Assembléia de
Minas. Um dos maiores cons-
titucionalistas da atualidade,
Rosenfeld é defensor das
ações afirmativas, cujo obje-
tivo é destinar quotas às
minorias sociais em institui-

ções historicamente mais
acessíveis às elites, como as
universidades. Na coletiva,
ele estará acompanhado de
um tradutor e do professor
Menelick de Carvalho
Netto, da Faculdade de Di-
reito da UFMG.

Professor doutor da
Carc/ozoLarvSchooi, de Nova
lorque, Michel Rosenfeld
virá a Belo Horizonte para
atuar, como conferencista,
no Simpósio Identidade cons-
titucionale desafio dos direitos
sociais. As palestras serão
nesta segunda-feira (18), às
18h30, na Faculdade de Di-
reito da UFMG/Sala da Con-
gregação (Av. Alvares
Cabral, 211 - Centro); na ter-

ça-feira (19), às 8h30, na Es-
cola do Legislativo; e, tam-
bém na terça, às 19 horas, no
Auditório do Tribunal Regi-
onal do Trabalho/3' Região
(Av. Getúlio Vargas, 225 -
Funcionários).

O simpósio é promovi-
do pelo Programa de Pós-
Graduação da Faculdade
de Direito da UFMG, Esco-
la do Legislativo da As-
sembléia de Minas, Escola
Superior da Magistratura
do Trabalho, Associação
dos Magistrados da Justi-
ça do Trabalho da 3' Re-
gião, Centro Universitário
Metodista Izabela l-Iendrix
e Faculdade de Direito de
Vitória (ES).

Mais dois projetos estão
prontos para ser votados
pelo Plenário da Assembléia
de Minas. A discussão sobre
os projetos de lei (PLs) 44
2003, do deputado Miguel
Martini (PSB); e 174/2003, do
deputado Ricardo Duarte
(P1), foi encerrada na reunião
da última quinta-feira. O pri-
meiro projeto dispõe sobre a
realização de cirurgia plásti-
ca pelos hospitais da rede
pública estadual. O PI- 174/
2003 trata da informação e
orientação relativas à legisla-
ção, ao sistema e aos proce-
dimentos para transplante de
órgãos a serem prestadas aos
pacientes e seus familiares.

Durante a reunião, a Pre-
sidência deferiu dois reque-
rimentos solicitando a retira-
da de tramitação de proposi-
ções cujos pareceres de
inconstitucionalidade aguar-
dam inclusão em ordem do
dia. São elas: o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 30/
2003, dos deputados Leonar-
do Moreira (PL) e Sargento
Rodrigues (PDT), que altera o
estatuto do pessoal da Polícia
Militar e dispõe sobre a pro-
moção dos militares por tem-
pode serviço; e o PI- 686/2003,
da deputada Marília Campos
(P1), que define piso salarial
proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

Outros quatro requeri-
mentos deferidos solicitavam
a retirada de tramitação de
proposições que aguardam
parecer em comissão. São o
PI- 616/2003, do deputado
Gilberto Abramo (PMDB),
que estabelece condição para
o comércio de cigarros, cha-
rutos e derivados do tabaco
no Estado; o PI- 208/2003, do
deputado José Milton (PL),
que define critérios para cor-
reção de débitos tributários
em atraso junto ao Tesouro
do Estado; o PI- 768/2003, da

deputada Maria José
Haueisen (P1), que inclui re-
presentante do governo fede-
ral no Conselho Estadual da
Pesca e da Agricultura a que
se refere a Lei n 14.181, de 17
de janeiro de 2002, que dispõe
sobre a política de proteção à
fauna e à flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura no Estado; e os PLs
587 e 669, ambos de 2003, do

Foi deferido ainda reque-
rimento do deputado Gilber-
to Abramo, solicitando a re-
tirada de tramitação do PL
792/2003, que foi anexado
ao PI- 178/2003, do deputa-
do Weliton Prado (P1). O PI-
792 institui o programa de
alimentação diferenciada
para crianças e adolescentes
diabéticos e hipertensos da
rede estadual de ensino. O
projeto do deputado Weli-
ton Prado dispõe sobre a ali-
mentação escolar na rede es-
tadual de ensino.
Inclusão na pauta - Tam-
bém foram deferidos reque-
rimentos dos deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
e Leonardo Moreira, pedin-
do a inclusão em ordem do
dia dos PLs 116, que proíbe

deputado Paulo César (PFL).
O primeiro autoriza o Executi-
vo a reduzir a carga tributária
do ICMS nas operações inter-
nas com fogos de artifício; e o
segundo, nas operações inter-
nas realizadas pelas indústri-
as que atuam no setor de cal-
çados, incluindo os destinados
ao uso de profissionais de se-
gurança, bem corno bolsas,
cintos e carteiras.

depósito prévio para
internamento em hospitais
públicos e privados; e 64/
2003, que institui infração
administrativa para fins de
aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor.
Requerimento indeferido -
O requerimento do deputa-
do Leonardo Moreira, soli-
citando audiência da Comis-
são do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social para
discutir o PLC 36/2003, do
governador Aécio Neves,
foi indeferido pela Presi-
dência, por já ter sido dis-
tribuído a três comissões
de mérito. O PLC altera a
Lei 5.301, de 16 de outu-
bro de 1969, que contém o
Estatuto do Pessoal da Po-
lícia Militar.

Aair Vieira

A Presidencia deferiu requerimentos para retirada de tramitação de projetos

Outros requerimentos deferidos
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Deputados da Cipe-Rio Doce reúnem-se
Videoconferência	por meio de videoconferência Alemg discute projeto que

do pagamento por serviço
trata
sexual
	

Direitos Humanos

feira, por meio do sistema de
videoconferência. O objetivo
da reunião, que contou com a
participação do presidente da
Assembléia de Minas, deputa-
do Mauri Torres (PSDB), foi
discutir o anteprojeto de re-
gimento interno da Cipe. Foi
também definida a data da
próxima reunião, que será
presencial, no dia 4 de setem-
bro, na Assembléia Legisla-
tiva do Espírito Santo. O ob-
jetivo da Cipe-Rio Doce é con-
gregar esforços para a recu-
peração e desenvolvimento
da Bacia do Rio Doce.
Sugestões - Durante a reu-
nião, entre as sugestões apre-
sentadas pelos deputados dos
dois estados, as principais fo-
ram: criação de uma coorde-
nação da Cipe em cada esta-
do membro; instalação de um

eoraos oc,rf,c/oomm c o	siteda Cipe; definição de par-	Espírito Santo receber a águ

	

vaeoconre,ênco no Escalo ao Lepiotvo	 cenas do Poder Legislativo	do Rio Doce menos poluída.

	

i .	......

i
neamento básico permite ao

Compareceram à reunião os seguintes deputados, membros da Cipe-Rio Doce: por Minas Gerais, Mauri
Torres (PSDB) - presidente da Assembléia, Bonifõcio Mourão (PSDB), Cecilia Ferramenta (PT), Sidinho do
Ferrotaco (P0, Joyro Lessa (P0 e José Henrique (PMDB); e pela Assembléia Legislativa do Espírito Santo, o
presidente da Cosa, deputado Cláudio Vereza (PT), e os deputados Gilson Amoro (sem partidol, César
Coinago (PPS), Elclério Sampaio (PTB) e Anselmo Tose (PPS).

Um dia após a reunião que
concretizou a parceria entre o
Comitê Nacional da Bacia do
Rio Doce e a Cipe-Rio Doce,
membros da Cipe - deputa-
dos mineiros e capixabas -
reuniram-se na última quinta-

Representantes do Grupo
de Apoio e Prevenção à Aids
(Gapa), das profissionais do
sexo de Belo Horizonte e o
deputado federal Fernando
Gabeira (PT/RJ) são os con-
vidados da reunião da Co-
missão de Direitos Humanos
da Assembléia desta quarta-
feira. No encontro, marcado
para as 9h30, no Auditório,
será discutido o Projeto de
Lei (PL) 98/2003, do deputa-
do federal, que trata da
exigibilidade de pagamento
por serviço de natureza sexu-
al. Na Alemanha, foi aprova-
da uma lei, no final de 2001,
que também torna exigível o
pagamento pela prestação de
serviços desse tipo.

Além de Fernando Ga-
beira, são convidados a coor-
denadora da Rede Brasileira
das Profissionais do Sexo,
Gabriela Silva Leite; o vice-
presidente do Grupo de

Apoio e Prevenção à Aids
(Gapa), Roberto Chateau-
briand Domingues; a presi-
dente da Associação das Pro-
fissionais do Sexo de Belo
Horizonte, jullv Peppv; a co-
ordenadora-geral das Profis-
sionais do Sexo de Belo Hori-
zonte, Dos Anjos Pereira
Brandão; e a presidente da
ong Musa (Mulher e Saúde),
Mônica Bara Maia. O requeri-
mento solicitando a reunião é
do deputado Durval Angelo
(PT), presidente da comissão.
Justificativa - Na justificati-
va para apresentar o projeto,
Fernando Gabeira afirma que
o Legislativo brasileiro pre-
cisa ter maturidade para de-
bater o assunto livre de fal-
sos moralismos. "Essa é
urna atividade contemporâ-
nea à própria civilização.
Embora continue sendo es-
tigmatizada o fato é que
subsiste porque i própria

sociedade que a condena a
mantém", afirma. Ele defen-
de que o único caminho dig-
no é admitir a realidade e lan-
çar as bases para que se re-
duzam os malefícios resultan-
tes da marginalização a que a
atividade está relegada.

Para isso, o projeto deter-
mina que é exigível o paga-
mento pela prestação de ser-
viços de natureza sexual, sen-
do esse pagamento devido
igualmente pelo tempo em
que a pessoa permanecer dis-
ponível. O pagamento pode-
rá ser exigido somente pela
pessoa que tiver prestado o
serviço ou que tiver perma-
necido disponível para
prestá-lo. O projeto revoga,
ainda, OS artigos 228, 229 e
231 do Código Penal, que
tratam dos tipos de fa-
voreci mento da prostituição,
da casa de prostituição e do
tráfico de mulheres.

com outros poderes e com a
niiciativa privada; avaliação

do potencial econômico das
cidades banhadas pelo Rio
Doce; estudo de novas leis
para dar suporte aos trabalhos
da comissão; e atenção aos
principais problemas enfrenta-
dos na bacia do rio.
Homenagem - Foi também
anunciada, durante a video-
conferência, urna homenagem
que será prestada pela Assem-
bléia do Espírito Santo ao pre-
feito de Ipatinga, Chico Fer-
ramenta, na reunião do dia 4
de setembro. Vários deputa-
dos capixabas elogiaram a pre-
ocupação dele com o meio
ambiente, obtendo, com seu
trabalho, o tratamento de
100% dos esgotos coletados na
cidade. Esse trabalho de sa-

Marcelo Meizker
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Especial dos
Acidentes
Ambientais

Comissão dos Acidentes Ambientais	
Educação para o trânsito pode	Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia

deverá ouvir seerei-irin minhí	ser incluída no ensino médio
De quem é a responsabili-

dade técnica e administrati-
va na ocorrência de acidentes
acidentais? Essa pergunta
motiva reunião de amanhã da
Comissão Especial dos Aci-
dentes Ambientais da Assem-
bléia, às 14h30, no Plenarinho
TV Entre os convidados está
o secretário de Estado do
Meio Ambiente, José Carlos
Cai-valho. Outros aspectos da
política ambiental serão discu-
tidos também com os demais
convidados: o procurador-
geral de Justiça, Nedens
Ulisses Freire Vieira; os pre-
sidentes da OAB/MG, Mar-
celo Leonardo; do Crea/MG,

Marco Túlio de Meio; do Con-
selho Regional de Biologia/4
Região, Maria do Carmo
Brandão Teixeira; e do Con-
selho Regional de Química,
Wagner Pedersoli.

A Comissão Especial dos
Acidentes Ambientais foi cria-
da em maio deste ano e seu
objetivo é estudar a atuação dos
órgãos ambientais na pre-
venção de acidentes e nas ati-
vidades de risco, bem como
avaliar o sistema ambiental
e propor medidas para sua
melhoria. Os autores do re-
querimento que deu origem
,a são a deputada
Maria José l-Iaueisen (PT) e o

deputado Leonardo Moreira
(PL). Até agora, os parlamen-
tares já ouviram diversos con-
vidados sobre a situação das
barragens de rejeitos das in-
dústrias do setor minerário,
de indústrias com resíduos
poluentes, de usinas hidre-
létricas e de usos múltiplos
das águas, bem corno os aci-
dentes no transporte de car-
gas perigosas e causados
pelo uso de agrotóxicos.
As audiências com convi-
dados, que aconteceram
entre junho e este mês, têm
o objetivo de subsidiar a
elaboração do relatório fi-
nal dos trabalhos.

À secretaria de Estado da
Educação, Vanessa Guima-
rães Pinto, é convidada a de-
bater a proposta de incluir a
disciplina "Formação de con-
dutores de veículos" nos cur-
rículos do ensino médio. Ela
falará à Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia da Assembléia de
Minas, nesta quarta-feira, às
9h30, no Plenarinho 1. A inclu-
são da disciplina no ensino
médio está prevista no Proje-
to de Lei (PL) 39/2003, do
deputado Leonardo Moreira

(PL), autor do requerimento
para realização da reunião.
Convidados - Além da secre-
tária, foram convidados a
participar da reunião o co-
mandante-geral da PM, co-
ronel Sócrates Edgard dos
Anjos; o diretor-geral do
DER/MG, Renato César do
Nascimento Santana; o che-
fe do Detran/MG, José An-
tônio de Moraes; o diretor-
presidente da BHlrans,
Ricardo Mendanha Ladeira;
e o presidente da Federação
das Empresas de Transporte

de Passaieiros (Fetran/\IG),
Waldemar Araújo.

O projeto já recebeu pare-
cer favorável da CCJ. De acor-
do com a proposição, as es-
colas de ensino médio esta-
duais incluirão no currículo
conteúdos e atividades rela-
tivos ao papel do cidadão no
trânsito, a serem desenvolvi-
dos nas várias disciplinas. Os
conteúdos incluirão conheci-
mentos sobre a legislação de
trânsito e sobre o desenvol-
vimento de comportamentos
seguros no trânsito.
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Funcionários da
limpeza

Presidente recebe representantes dos
funcionários que fazem serviços de limpeza

Helena Leão

O presidente da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais, deputado Mauri Tor-
res (PSDB), juntamente com
outros parlamentares, rece-
beu, na última quinta-feira
(14), representantes dos fun-
cionários da empresa Adser
que prestam serviços de lim-
peza para a Casa. Os trabalha-

dores reivindicavam a garan-
tia de sua permanência na As-
sembléia Legislativa e a manu-
tenção do atual salário pago.
A movimentação se deu a par-
tir da realização de um pre-
gão eletrônico para a licitação
de empresa que será respon-
sável pelos serviços de limpe-
za na Casa, que, segundo os
funcionários, teria sido irregu-
lar por ferir convenção coleti-
va efetivada anteriormente.

No encontro, o presidente
Mauri Torres afirmou que irá
buscar um entendimento para
que a melhor alternativa a fa-
vor dos trabalhadores seja to-
mada, para que ninguém seja
prejudicado. Ele disse que o
caso será avaliado e que esfor-
ços serão feitos no sentido de
se obter um resultado positi-
vo. Com a finalidade de solu-
cionar a questão, ele solicitou
que o presidente do Sindica-

to dos Empregados em Edifí-
cios e de Empresas de Asseio
e Conservação em Belo Hori-
zonte, Paulo Roberto da Silva,
enviasse à Casa documentos que
comprovem a irregularidade no
processo licitatório. O presidente
anunciou, ainda, a realização de
uma nova reunião, amanhã,
às 10 horas, no Salão Nobre,
com a presença de deputa-
dos, do diretor-geral e do
procurador-geral da Assem-
bléia, além dos representantes
dos funcionários que prestam
serviços de limpeza à Casa.

Compareceram à reunião
o presidente da Assembléia,
deputado Mauri Torres, e os
deputados Adelino Carneiro
Leão (P1), Rogério Correia
(P1), Chico Simões (P1), Javro
Lessa (PL), Sidinho do
Ferrotaco (PL), Célio Moreira
(PL), osé Henrique (PMDB)
e Dinis Pinheiro (PL).

14h30
• Programa Educação paro a Cidadania -visita de 60

alunos do W serie da Escola Machado de Assis, de
Contagem, por meio da ação "Cidadão Mirim"

• Reunião preporotória do Seminário Legislativo so-
bre Regiões Metropolitanas (Auditório do SE)

19 horas
Projeto Segunda Musical (Teatro( - apresentação
com o violonista Guilherme Koeppel e participa-
ções especiais

19h30
• Palestra "Perspectivas para os regiões metropolita-

nas" (Auditório da Escola do Legislativo) - com o

diretor de Assuntos Fundiorios da Secretaria Nacional de
Programas Urbanos do Ministerio das Cidades, pro-
fessor Edesio Fernandes. O evento, aberto ao publico,
inaugura o serie de atividades que compõem o Pro-
grama de Pesquiso e Extensão em Região Metropolita-
na, primeira iniciativa do projeto "Conexão Assem-
bleia", da Escola do Legislativo em parceria com o
Unicentro lzobelo Hendrix

20 horas
• Reunião de Debates (Plenorio)
• Abertura do Exposicoo de Pintura MS-Ateliê (Galeria de

Arfe( - mostro de obras dos artistas plãsticas Sueli da
Graça Pereira Goulart e Mora Denise Poschoalini Boscolo
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7h - Resenha (reprise)
7h30 - Hororio reservado o Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama Rural (reprise) - destaque
poro o probreza rural
9h - Comissão Especial do Metrô (reprise) -
Expansão do Metrô de BH/Contogem
11h20 - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevis-
tas com deputados estaduais
12h - Solo de Imprensa (reprise) -Jornalistas
conversam como diretor da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de BH, Júlio Riccio, sobre a crise no
comércio
13h - Mundo Político (reprise)
14h - Resenha (reprise)
14h30 - Palestra sobre o Poder Legislativo
(inédito) - A Organização do Estado, dos Poderes
e da Administração Publico no Brasil, com o
consultor do Alemg Guilherme Wagner
15h50 - Comissão de Transporte (reprise) -
Falta de manutenção na BR-383
17h20 - Panorama Industrial (reprise) - Em
destaque o setor moveleiro

18h30 - Hororio reseir.odo a Crnara Municipal de Belo
Horizonte
19h30 - Repórter Assembleia (AO VIVO)- O que
acontece no Asse ' irr.rru ir erorcussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Segunda Musical (reprise) - Apresentação do
Quarteto Vera Cru:
20h30 -Via Justia (reprise) - Conflitos agrários em
Minas
21h10 - Mídia no Espelho (inedito)-A jornalista Maya
Sontano fala sobre '.r, ,obcr',ro na BBCde Londres
22h - Repórter Assembleia (reprise)
22h30 - Mundo Polutico (medito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre o 'rir. 'rre'rocao politico no Pais
23h - Memória e Poder (reprise) - A trajetoria da atriz
Wilma Henrique',
Oh - Pinga Fogo (reprise) - Os pronunciamentos dos
deputados da Tribuna cio Pionario
1h20 - Repórter Assembleia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações-


