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ALMG, TRE e UMG promovem fórum
sobre a reforma poLítica e eleitoral

No momento em que se
discute no Congresso Na-
cional a reforma política e
eleitoral, a Assembléia de
Minas firma parcerias para
debater o tema também no
Estado. Hoje e amanhã, o
Legislativo promove, com a
Escola Judiciária Eleitoral
do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) e a Faculdade de
Direito da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais
(UFMG), o Fórum Técnico
"Reforma política e eleito-
ral: como viabilizá-la". O
evento, que acontece no
Plenário, será transmitido
ao vivo pela TV Assembléia.

Entre os participantes,
estão o presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Carlos Velloso; o di-
retor-executivo da ONG Trans-
parência Brasil, Cláudio Weber
Abramo; o professor do Depar-
tamento de Ciência Política
da UFMG e coordenador do
Centro de Estudos Legislativos
da UFMG, Carlos Ranulfo; e o
cientista político Wanderley
Guilherme dos Santos.

Para o 2 1 -vice-presi-
dente da Assembléia, depu-
tado Rogério Correia (PT), o
momento é importante para
reunir sugestões e opiniões
sobre a reformulação do sis-

tema político-partidário, que
se mostra falido. Autor do re-
querimento para a realização
do fórum, Correia defende a
realização do evento como
instrumento de pressão, com
a participação da sociedade
civil, instituições diversas e
partidos políticos. A abertu-
ra contará com a presença
dos presidentes do Tribunal
de Justiça (TJMG), Hugo
Bengtsson Júnior, e do Tri-
bunal Regional Eleitoral
(TRE), Kelsen do Prado Car-
neiro. Também estarão pre-
sentes o superintendente da
Escola Judiciária Eleitoral do
TRE, Armando Pinheiro Lago,

e o diretor da Faculdade de
Direito da UFMG, Aloízio
Gonzaga de Andrade Araújo.
Temas - Os temas a serem dis-
cutidos são: "A reforma polí-
tica de que o Brasil precisa";
"Custo e financiamento de
campanha: fontes, limites,
fiscalização e controle soci-
al"; "Reformas eleitorais e po-
líticas e os rumos da democra-
cia no Brasil"; "Reforma polí-
tica e comunicação"; "Sistema
político partidário e eleitoral:
fidelidade partidária, cláusu-
la de barreira e verti ca lização";
e "Procedimentos e ilicitude
penal e eleitoral".
Agenda

Comissão de Segurança Pública debate
a superlotação no sistema prisional

A Comissão de Segu-
rança Pública da Assembléia
reuniu-se ontem com a cú-
pula da segurança pública
estadual para debater a si-
tuação prisional em Minas
Gerais e discutir sugestões
que possam melhorar o qua-
dro atual de superlotação e
convivência de presos pro-
visórios com condenados. De
acordo com o secretário de
Defesa Social, Antônio Anas-
tasia, os recursos para a se-
gurança quintuplicaram,
passando de R$ 30 milhões em
2003 para 172 milhões, valor
previsto para 2005. Os in-
vestimentos federais no setor,
porém, vêm caindo considera-
velmente. Ele disse, também,
que até o final de 2006 o sis-
tema penitenciário deverá con-
tar com 12.093 vagas, o que
representa um incremento de
140°/ em relação a 2003,
quando existiam 5.042 vagas.
Páginas 2 e 3
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Audiência pübLica debate soluções para
da superlotação carcerária

principalmente em quatro	-	 1delegacias de Belo Horli zon-
te. Para responder às pergun-
tas e apresentar a política em
curso para o setor, estiveram	a
na reunião o secretário de
Estado de Planejamento e
Gestão e de Defesa Social
Sedes, Antônio Anastasia, e
seu adjunto; além dos che-
fes das polícias do Estado,
Corpo de Bombeiros e Subse-
cretaria de Administração
Penitenciária - Suape.	 . .

Inicialmente, Anastasia	Dirigentes de todos os órgãos da a'ea de segurança compareceram à audiência público realizada ontem
trouxe números sobre a polí- Civil para a Suape. Com  es- no sistema penitenciário, o Anastasia divulgou que outra
tica de segurança publica do sas e outras medidas, o go- que representa um incremen- meta do Estado é contar com
Estado, que funcionariam,	verno pretende atingir, até o to de 140% em relação a 2003, 3.197 agentes penitenciários
gundo ele, como uma pnmei- final de 2006, 12.093 vagas quando existiam 5.042 vagas, até 2006.rã prestaçao de contas de sua
gestão na Sedes. De acordo
com o secretário, os recursos Situaçao de
para a segurança quintu-
plicaram, passando de R$ 30 Depois de reconhecer as
milhões em 2003 para R$ 172 meLhorias na segurança púbti-
milhões, valor previsto para ca implementadas pelo gover-
2005. Enquanto isso, os in- no, o presidente da comissão,
vestimentos federais no setor deputado Zé Maia (PSDB),
vêm caindo consideravelmen- questionou seus representan-
te, disse Anastasia, com a apli- tes quanto a soluções para a
cação de R$ 30 milhões em superlotação em três delega-
2003, R$ 17 milhões em 2004, cias de Belo Horizonte - Fur-
e nenhum recurso neste ano. tos e Roubos, Tóxicos e En-
Dobro de vagas - Especifica- torpecentes e Venda Nova. O
mente sobre o setor pri- parlamentar perguntou, ain-
sional, o secretário afirmou da, se não seria possível co-
que o Estado tem promovi- locar dois presos em cada cela
do diversas ações com vis- das penitenciárias, em vez de
tas à modernização do se- um, como vem acontecendo.
tor: reforma e profissio- O subsecretário de Adniinis-
nalização do sistema pri- tração Penitenciária, Agítio
sional, redução do déficit Monteiro Filho, apontou
de vagas, racionalização na como solução a construção,
gestão das unidades e trans- até dezembro deste ano, do
feréncia gradativa dos pre- novo presídio de Ribeirão das
sos sob a tutela da Polícia Neves, com a abertura de 820
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Parlamentar pede prazo para transferência
Também reconhecendo o Poder Judiciário e o Ministé- quadro de insegurança a in-

os esforços do governo no se- rio Público (MP) devem ser con- formação de que há hoje 70
tor, o deputado Sargento vidados para discutir penas aI- mil mandados de prisão sem
Rodrigues (PDT) insistiu nas ternativas e outras medidas serem cumpridos no Estado.
criticas á superlotação nas de- para amenizar o grave quadro "Se cumpríssemos apenas lOa/o
Legacias, acrescentando ainda do sistema prisional e da segu- desse total - 7.000 manda-
a Delegacia de Furtos de Veí- rança pública como um todo. dos - onde iríamos colocar
culos, que também estaria Os deputados Manos Fernandes esses detentos hoje? Não há
lotada. Ele pediu aos represen- (PPS), Dalmo Ribeiro Silva como resolver da noite para o
tantes do governo que estabe- (PSDB) e Doutor Viana (PFL) dia o problema do sistema
lecessem um prazo para a trans- reivindicaram mais atenção do carcerário, que vem de déca-
feréncia dos detentos dessas Estado para as regiões nas quais das", justificou.
quatro unidades. Se não for pos- são majoritários, respectiva-	Outra dificuldade foi
sivel a transferência de todos os mente: Triângulo Mineiro, Sul apontada pelo chefe da Poli-
presos, que seja efetuada pelo de Minas e região Central. cia Civil, Otto Teixeira Filho,
menos a dos condenados, pe- Falta de recursos - Respon- que declarou que a corporação
diu. Rodrigues também solici- dendo sobre a superlotação ainda não está presente em 19
tou ao secretário Anastasia a nas quatro delegacias, o se- comarcas, devido ao contin-
agilização do remanejamento de cretário Anastasia reconheceu gente reduzido. O mesmo pro-
viaturas substituídas na Capital que não há como dar solução blema ocorreria na Polícia Mi-
para municípios do interior, mui- imediata para o problema. litar, segundo o seu coman-
tos sem uma viatura sequer.	"Não temos recursos suficien- dante, coronel Sõcrates

O deputado Antônio Jú- tes para solucionar a questão. Edgard dos Anjos, para quem
lio (PMDB) defendeu que fos- Lamentavelmente, a mágica a corporação, hoje com 39 mil
sem discutidas alternativas ao não faz parte da administra- policiais, deveria ter 48 mil.
sistema vigente. Ele advoga que ção pública". Ele agregou ao Além disso, apontou, o siste-

O requerImento e do autor do PL 2.590/05 epresidente da Comissão de Educação. deputaao Doutor L'Iclna
ainda foram aprovados dois votos de congratulações.	Ana Maria Resende (PSDB),
requerimentos que tratam de Presenças - Deputados Dou- vice; Biel Rocha (PT) e
manifestação de aplauso e tor Viana (PFL), presidente;	Leonídio Bouças (PTB).

o problema
Com o objetivo de co-

nhecer a real situação
prisional do Estado e receber
sugestões para melhorar o
quadro atual, a Comissão de
Segurança Pública da Assem-
bléia ouviu ontem a cúpula
da segurança no Estado,
além de um membro do Po-
der Judiciário. Vários dos r
deputados fizeram questio-
namentos com relação à
sunerlotacão carcerária,

BH preocupa deputados
vagas. Além disso, uma nova voltada para atender não mais
unidade para 193 presos no que a capacidade atual.
Morro Alto ficará pronta até Risco - O juiz da Vara de Exe-
o fim deste ano, divulgou	cuções Criminais de Belo Ho-
Agílio Monteiro.	 rizonte, Herbert José Carnei-

Sobre a possibilidade de	ro, reforçou a crítica à su-
as penitenciárias abrigarem perlotação nas três unidades
dois presos por cela, o subse- em Belo Horizonte. Para ele,
cretário informou que, nas pe- o risco dessas delegacias é tão
nitenciárias que ficarão pron- grande quanto o da Nelson
tas no interior, o modelo será Hungria, pois são unidades
esse - dois ou até quatro pre- com mais de mil presos, guar-
sos por cela. Ele fez uma res- dados por um efetivo insu-
salva apenas em relação à Pe- ficiente e situadas em re-
nitenciária Nelson Hungria, giões populosas da cidade.
que hoje abriga 1.200 presos Ainda sobre a penitenciária,
e com essa política passaria a o juiz ressaltou que sua so-
ter o dobro. Para o dirigente, licitação não é para dobrar
a mudança envolve um risco o número de presos lá, mas
quanto á segurança e também para transferir uma quanti-
seria dificultada devido aos dade que permita às três de-
projetos hidráulico, elétrico e legacias ficar com um quan-
administrativo da unidade, titativo "administrável'

ma prisional recebe o impac-
te direto do aumento verti-
ginoso da criminalidade nos
últimos anos.
Viaturas - A respeito das via-
turas, o secretário disse que
elas estão sendo remanejadas
gradualmente à medida que
são recuperadas. Quanto às
penas alternativas, avaliou que
isso "seria ótimo para o Esta-
do", mas que o MP tem posi-
ção cautelosa sobre o assun-
to. Uma das medidas que o go-
verno está implementando nes-
se sentido é a estruturação da
Defensoria Pública, declarou ele.
Em relação às demandas dos de-
putados do interior, Anastasia
avaliou que a situação da se-
gurança pública nessas regiões
era tranqüila até 1995, mas
hoje não é mais, porque go-
vernos passados não fizeram
investimentos suficientes.
Integra na internet

Debater o Projeto de Lei
2.590/05, que dispõe sobre a
prática do bungeeiump no Es-
tado de Minas Gerais. Requeri-
mento nesse sentido foi apro-
vado na reunião de ontem da
Comissão de Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Informática.
O autor do projeto e do re-
querimento, deputado Doutor
Viana (PFL), justificou a ne-
cessidade de regulamentar a
prática do esporte que, segun-
do ele, coloca em risco a vida
das pessoas que o praticam.
No projeto, bungeejump é en-
tendido como "a atividade
esportiva na qual a pessoa
sofre queda livre de determi-
nada altura e sua descida é li-
mitada por sua ligação a um
cabo elástico'

Também foram aprova-
dos, em turno único, nove
projetos que dão nova deno-
minação a escotas em muni-
cípios de Minas Gerais e que
tratam de declaração de uti-
lidade pública a entidades no
Estado. Durante a reunião,
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Assentamento de faml" iias em áreas de
construção de usinas é tema de debate

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
se reuniu ontem para discutir
os planos de reativações eco-
nómicas que devem ser
adotados pelos consórcios res-
ponsáveis pela construção de
usinas hidrelétricas no Esta-
do. O deputado Padre João
(PT), autor do requerimento	 -.
que solicitou a reunião e pre-
sidente da comissão, quer sa-
ber o porquê da agilidade no
processo de construção do
empreendimento e da demora	 -J

no processo de assentamen-	 ,
to. Representantes do Minis-	 (•
tério Público, da Fundacãc
Estadual do Meio Ambiente-.
(Feam), do Conselho Estadual	 .	.
de Política Ambiental (Copam)
e da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) partici-
param dos debates.

De acordo com o depu-
tado Padre João, o governo
federal e estadual têm apoia-	Podre Antônio Claret, aTCQ GuerraCOpanemo e os iíeputados 1.,

	do esses empreendimentos, Barragens em Minas Gerais, própria empresa escolhe o tre-	não só de energia, mas

	

concedendo aos consorcias Padre Antônio Claret, o cho onde será construída a	desenvolvimento, emprego

	

isenção de ICMS para compra licenciamento já começa er- barragem. Ele propôs que a	renda. Na sua opinião,

	

de equipamentos que são uti- rado, pois é feito pela Agên- Assembléia crie uma CPI para 	empreendedor deve ser res-

	

lizados na construção das usi- cia Nacional de Energia Elé- diagnosticar e mapear a si-	ponsável por todo o proces-
nas. Que modelo de desenvol- trica (Aneel), em Brasília, por tuação no Estado.	 so e por reduzir os impactos
vimento e esse que facilita para pessoas que não conhecem o	Já o deputado Marlos	para a população. "Defende-
alguns e dificulta para outros? ' local onde será construída a	Fernandes (PPS), vice-pre-	mas a fonte geradora de ener-
questionou o deputado.	usina nem a realidade das fa- sidente da comissão, afir-	gia. Não comungo com os em-

	

Para o integrante do mílías desapropriadas. Outro mou que a construção de	preendimentos mal-sucedi-

	

Movimento dos Atingidos por problema apontado é que a barragens é fonte geradora	dos", completou o deputado.

Pesquisadora aponta problemas no licenciamento
	A coordenadora do Gru-	do inclusive a presidência dos

	

po de Estudos em Temáticas	consórcios responsáveis pela

	

Ambientais (Gesta), da UFMG,	construção de barragens. Ou
Andréa Zhouri, denunciou que tro problema apontado por

	

o governo do Estado vem fa-	ela é o "paradigma de ade-

	

_erdo parcerias com entida	quaçao ambiental que con
- -.	 tes que se intitulam ongs, mas	siste na valorização do em-

	

: que estão a serviço de empre-	preendimento, tentando ade-

	

as privadas. Citou dois pra-	quar a sociedade e o meio
- ..	 •	Aemas relativos ao licen-	ambiente ao investimento, e

	

iamento como a — oligar-	não o contrario como deve

	

Juização do compus ambien-	ria ser. Ela destacou ainda que

	

tal". Segundo Andréa Zhouri,	o Relatório de Impacto Am-

	

oucas pessoas vêm se reve-	biental (Rima) e o Estudo de

	

:ando, durante décadas, na	Impacto Ambiental (EIA), na

	

ocupação de cargos dentro do	maioria das vezes, são aprova-

	

governo como, por exemplo,	dos por empresa contratada
AndrEo Zhou', pesquisadora da UFMG	 no Copam e na Feam assumin-	pelo próprio empreendedor.
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Analista defende organização da sociedade
O analista ambiental ganização da sociedade, Lias, por meio da tecnologia pacto ambiental no Estado

do Núcleo de Pequenas Cen- participando de todo o de produção e da organiza- são de péssima qualidade e
trais Hidrelétricas da Feam, processo de licenciamento, ção familiar, garantindo que comprometem o assentamen-
Mário Augusto Cintra Ra- poderá amenizar a situação. as pessoas se restabeleçam to das famílias.
mos, defendeu que o pro- Mário Ramos destacou a im- nas áreas para sobreviver. Já	O deputado Laudelino
cesso de licenciamento des- portância do trabalho do a assessora jurídica do Mi- Augusto disse que é favorá-
sas empresas seja revisto. Ministério Público, princi- nistério Público Federal de vel ao assentamento das fa-
"A licença prévia deve con- palmente nos locais em que Minas Gerais, Márcia Guerra mílias antes de liberada a li-
ter o maior número de in- a população é pobre e não Capanema, denunciou que a cença prévia, que autoriza
formações sobre o perfil das tem condições de contratar obtenção da licença de ins- o início das obras. Disse
famílias que moram no lo- um advogado para questio- talação e operação de usi- também que é preciso apu-
cal e sobre a área que será nar qualquer licença consi- nas, sem observar o cumpri- rar os nomes das pessoas en-
atingida", afirmou. De derada ilegaL	 mento das condicionantes volvidas no processo.
acordo com ele, a implan- O diretor-técnico da (pendências que devem ser Presenças - Deputados Pa-
tação das usinas é feita em Emater, Roberval Juarez de atendidas na próxima etapa dre João (PT), presidente;
Locais onde já existem ou- Andrade, afirmou que a em- de licenciamento), configu- Marlos Fernandes (PPS),
tros tipos de problemas presa tem dado assistência ra crime. Ela afirmou tam- vice-presidente; e Laudelino
ambientais e somente a ar- no assentamento das famí- bém que os estudos de im- Augusto (PT).

Direitos Humanos visita manifestantes
ameaçados de despejo no São Judas Tadeu

A RO res, compramos e pagamos,
nossas casas estão aqui".

Durval Angelo conside-Z , rou absurda a possibilidade de
a Justiça decidir pela remoção1 dos moradores. "Ainda que eles
ganhem esta ação, vocês vão
ficar é aqui, mesmo porque
não têm para onde ir. Per-
maneçam unidos e organiza -

_____________	 dos, que eles vão encontrar
á rocha para tentar movê-los",

disse ele. O deputado também
aconselhou os moradores a en-

______ frentar as táticas de intimida-
ção dos pretensos proprietári-
os: "Qualquer tentativa que fi-

4	
,	 • zerem, vocês chamem a Polícia,

façam um boletim de ocorrên-
- 	 cia e guardem esses boletins

- utado orienta morado e p ma 1 c m mobilizados'	 como documento'
Uma manifestação de terrenos num Loteamento ir- ve medida liminar do desembar- A advogada Vânia Lú-

apoio e solidariedade aos mora- regular lançado em 1998. A gador Fábio Maia Viani e está cia Carvalho Couto de Vas-
dores do bairro São Judas Ta- maior parte já construiu suas prestes a ser julgada na Câma- concelos disse que, por co-
deu, na região do Barreiro de casas e a Prefeitura tem rea- ra de Feitos Especiais do nhecer o retrospecto da car-
Cima, foi realizada na tarde de lizado serviços de urbaniza- Fórum. O juiz Geraldo Delgado reira do juiz Delgado, ficou
ontem, com a participação do ção no bairro. Recentemen- foi convidado a verificar pes- surpresa com a sentença de
deputado Durval Angelo (PT), te, foram ameaçadas de ex- soalmente a existência das ca- despejo contra os moradores.
presidente da Comissão de Di- pulsão de suas casas, por sas e dos moradores, que teria Deu detalhes da tramitação e
reitos Humanos; e do adminis- força de sentença do juiz ignorado em sua sentença. Mas manifestou confiança numa
trador regional do Barreiro, Ge- Geraldo Senra Delgado, titu- não compareceu, alegando decisão favorável. Durval Ãn-
raldo I-lerzog. O ato foi realizado lar da 24a Vara Cível, que aco- audiências na agenda.	gelo prometeu para breve a
em plena rua, diante de cinqüenta lheu reivindicação de dois Antônio Nário Rezende, denúncia das atividades de
moradores que afixaram cartazes pretensos proprietários: Amo presidente da associação dos uma "máfia da especulação
e faixas nas casas denunciando Purri e o ex-deputado fede- moradores, disse: "Mandaram imobiliária", da qual participa-
a ameaça de expulsão.	ral Altair Chagas.	 até antropólogo aqui, como riam um ex-deputado federal,

São cerca de 80 famíli-	No entanto, uma ação se fôssemos índios. Mas nós donos de cartório e possível-
as que compraram e pagaram movida pelos moradores obte- existimos, somos trabalhado- mente membros do Judiciário.



Adiada discussão do
tabeias da Saúde e

s projetos
instituição

sobre as
da VTI

Helena Leão

Presiderrre rerira p oeros cc pauta para anáiLse rnazs proPurrda das matérias

o projeto das tabelas. Os dois blicos foi retirado de pauta funcionalismo. Os três tramitam
voltam à pauta na reunião da por falta de pressupostos le- em 1 turno ejá foram aprecia-
próxima quarta-feira (21).	gais. Trata-se do PL 2.542/05, dos nas Comissões de Constitui

Outro projeto que tam- do governador, que altera 14 ção e Justiça, de Administração
bém se refere a servidores pú- leis que criaram as carreiras do Pública e de Saúde.

Aodiscutiro veto, n7.:

Arrnb1er irnforma -- sexta -feia	7
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. -sanitaria vegetal tem parecer
Veto a proposição que trata de defesa

favorável

IL

Na reunião de ontem da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, seu
presidente, deputado Domin-
gos Sávio (PSDB), retirou de
pauta os Projetos de Lei (PLs)
2.462/05 e 2.463/05, ambos
do governador. O primeiro dis-
põe sobre as tabelas de ven-
cimento básico do pessoal da
área da saúde; e o segundo
sobre a instituição da Vanta-
gem Temporária Incorporável
(VTI). A justificativa foi de
que, em relação ao primeiro,
há um consenso entre depu-
tados e servidores de que é
necessária uma discussão mais
profunda. O projeto passou
para a relatoria de Domingos
Sávio. E para o segundo foi aten-
dido o pedido do relator Sebas-
tião Helvécio (PDT), que suge-
riu a apreciação conjunta com

Comissão
A comissão aprovou, em

1 0 turno, pareceres sobre os se-
guintes projetos relatados pelo
deputado Sebastião Helvécio:

*P1_ 1.945/04, do de-
putado Doutor Viana (PFL),
que estabelece restrições à
comercialização de peças de
uniformes, fardas, distintivos
e insígnias da Polícia Civil,
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros Militar, Departamento de
Trânsito e outros órgãos de se-
gurança pública. A comissão
aprovou parecer favorável ao
projeto na forma do
substitutivo n° 1, da CCJ;

PL 2.086/05, do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que dispõe sobre a pro-
teção da saúde dos consumi-
dores nos estabelecimentos
comerciais que ofertam a loca-
ção de uso e acesso a progra-
mas e jogos de computador,
interligados em rede local ou
conectados à internet, as lan-
houses e cybercafés. A CCJ apre-
sentou o substitutivo n° 1,
acatado pela Comissão de De-
fesa do Consumidor e do Con-
tribuinte, que apresentou as

aprova oito
emendas 1, 2 e 3. Já o relator
na FF0 apresentou o substi-
tutivo n° 2, que prejudica as
emendas 2 e 3. A alteração
consiste em aperfeiçoar a téc-
nica legislativa;

o PI- 2.209/05, do de-
putado João Leite (sem parti-
do), que dispõe sobre a lista
de anúncios de vagas de tra-
balho, elaborada pelo Sistema
Nacional de Empregos (Sine),
no hall de entrada de reparti-
ções públicas. O relator, Sebas-
tião Helvécio, apresentou uma
emenda ao substitutivo n° i,
da CU, para acrescentar os
demais poderes do Estado na
obrigação de exibir a lista;

PI. 2.238/05, do de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB), que dispõe sobre a rea-
lização de exames de catarata e
glaucoma congénitos nos re-
cém-nascidos em hospitais pú-
blicos da rede estadual de saú-
de. A FF0 aprovou o parecer na
forma do substitutivo da CCJ;

o PL 2.264/05, do gover-
nador, que dispõe sobre o Fun-
do de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável

pareceres de
das Bacias Hidrográficas de Mi-
nas Gerais (Fhidro), de que tra-
ta a Lei 12.194, de 1999. A FF0
acatou as seis emendas apresen-
tadas pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Relatados pela deputada
Elisa Costa (PT):

o PI- 2.034/05, do depu-
tado George Hilton (sem parti-
do), que dispõe sobre a política
estadual de incentivo à cultura
da floricultura e horticultura. A
relatora acatou as emendas apre-
sentadas pela Comissão de Polí-
tica Agropecuária, melhorando
a redação e retirando artigo que
dava prazo de 90 dias para a
regulamentação da lei;

o PI- 3.237/05, da de-
putada Lúcia Pacífico (sem par-
tido), que destina assentos pre-
ferenciais a idosos nos terminais
rodoviários do Estado. O proje-
to prevê que sejam destinados
lOa/o de assentos para idosos,
que deverão ter cor diferencia-
da e conter frase informativa. A
relatora apresentou duas emen-
das corrigindo a técnica
legislativa e rejeitou a emenda
n° 1 apresentada pela CO.

1 0 turno
Relatado pelo deputado

Domingos Sávio:
PI- 2.038/05, em 20

turno, do deputado Paulo Piau
(PP), que dispõe sobre a pres-
tação de serviço de transporte
escolar rural na rede estadual de
ensino por profissionais autô-
nomos contratados pelas pre-
feituras. O parecer foi aprova-
do na forma do vencido em 1°
turno com a emenda n° 1
apresentada pelo relator. A
emenda acrescenta artigo dis-
pondo que o veículo deverá
conter faixa conforme exi-
gência do Código de Trânsito
Brasileiro, sendo admitida a uti-
lização de faixa adesiva em subs-
tituição à pintura, desde que
atendidas as demais espe-
cificações. Leia na internet a
reLação dos pareceres de 2°
turno e requerimentos apro-
vados na reunião.
Presenças - Deputados Domin-
gos Sávio (PSDB), presidente;
Ermano Batista (PSDB), José
Henrique (PMDB), Sebastião
Helvécio (PDT), Rogério Correia
(PT), Chico Rafael (PMDB) e a
deputada [lisa Costa (PT).

Mais um dos sete ve-
tos que estão na pauta de
Plenário teve o parecer lido
13 Reunião Extraordinária
P3 manhã de ontem. Desig-
nodo relator pela Presidén-
cia, o deputado Dilzon
Meio (PTB) opinou pela ma-
nutenção do Veto Parcial à
Proposição de Lei 16.589,
que dispõe sobre a defesa
sanitária vegetal do Esta-
do. A proposição origina-
se do ex-PL 639/03, do de-
putado Leonardo Moreira
(PL). Assim como os demais
vetos, esse encontra-se na
faixa constitucional. Isso
significa que, como não foi
apreciado pela Assembléia
no prazo determinado,
agora tem prioridade na
pauta sobre as demais ma-
térias. Por outro lado, ne-
nhum dos vetos foi votado
nesta manhã.

O Veto à Proposição
de Lei 16.589 refere-se ao
parágrafo único do artigo
4 0 . Ele determina que as
ações de defesa sanitária
vegetal serão coordenadas
pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento em articu-

lação com o SUS no que tra-
tar da saúde publica. As
ações serão realizadas com
a participação de entidades
gestoras de fundos organi-
zados pelo setor privado
para complementar as ações
do poder público em defe-
sa vegetal; órgãos de fisca-
lização das categorias pro-
fissionais diretamente vin-

Deputada qi
Ao discutir o veto par-

cial, a deputada Jõ Moraes
(PCd0B) disse que os suces-
sivos vetos do governador a
políticas públicas e a propo-
sições de autoria parlamen-
tar fazem com que os depu-
tados sintam-se "golpeados
e cerceados na ação le-
gislativa". Referindo-se tam-
bém aos projetos de tabelas
salariais da Educação, a de-
putada afirmou que seu con-
teúdo contradiz toda a cam-
panha de divulgação gover-
namental que prega a valori-
zação do servidor. As princi-
pais críticas de Jô Moraes
dizem respeito aos seguin-
tes pontos: que o Executivo
não levou em consideração

culadas à defesa sanitária
vegetal; produtores e tra-
balhadores rurais, suas as-
sociações e os profissionais
que lhes prestarem assistên-
cia técnica.

O Executivo esclarece
que a defesa sanitária ve-
getal diz respeito, exclusi-
vamente, à prevenção, con-
trole e erradicação de pra-

er mudanças
o tempo de serviço no
posicionamento do servidor
nas tabelas e que o re-
posicionamento pela habili-
tação do servidor não será
automático, mas estará con-
dicionado à deliberação da
câmara gestora.

A deputada lembrou
que havia uma proposta al-
ternativa, dos parlamentares
da base do governo e da opo-
sição, de que o governo fi-
zesse um levantamento
cadastral para apontar o
tempo de serviço de cada ser-
vidor. Depois disso, haveria
o reposicionamento. Ela tam-
bém fez referência á emenda
que garantiu que se levasse
em conta o tempo de servi-

gas e doenças dos vegetais,
não havendo registro his-
tórico de pragas ou doen-
ças das plantas trans-
missíveis ao ser humano.
Dessa forma, não há como
promover a articulação da
Secretaria de Agricultura
com o SUS. O relator con-
cordou com a alegação do
Executivo.

nas tabelas
ço, por ocasião da primeira
promoção ou progressão.
Para ela, a emenda não re-
solve o problema. Jõ Moraes
cobrou também o cumpri-
mento de acordo firmado en-
tre a Secretaria de Estado da
Educação (SEE) e grevistas,
em 2004. Nesse acordo, a SEE
prometeu a incorporação
total do abono de R$ 45 e
da chamada PRC. A deputa-
da falou sobre a situação
difícil dos técnicos da Fun-
dação Hospitalar de Minas
Gerais (Fhemig) e apelou
para um acordo entre Execu-
tivo e deputados do gover-
no e da oposição para vota-
ção das tabelas salariais.

Em aparte, o deputado
Weliton Prado (PT) apoiou as
palavras da deputada e cri-
ticou o fato de, hoje, pro-
fessores de 1 1 a 41 séries re-
eberem R$ 212 como ven-

cimento básico - valor infe-
-ior ao do salário mínimo.

Õ
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OPode do Cidadão
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Presidência defere requerimentos e
comunica decisões em Reunião Ordinária

Durante a Reunião Ordi-
nária de Plenário, ontem, a Pre-
sidência fez diversas comuni-
cações, entre elas a decisão de
que as comissões da Assembléia
não poderão deliberar sobre
qualquer assunto durante o tem-
po destinado aos debates com
convidados. Tal decisão surgiu
do questionamento do depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB),
sobre o procedimento adotado
pela Comissão de Meio Ambi-
ente e Recursos Naturais, na
reunião do dia 8 de setembro,
quando apreciou matéria
deliberativa na fase de oitiva
dos convidados. Essa decisão
da Presidência foi feita em cum-
primento ao disposto no inciso
1 do artigo 83 do Regimento
Interno, que determina que ao
presidente, como fiscal da or-
dem, compete tomar as provi-
dências necessárias ao funcio-
namento normal das reuniões,
especialmente fazer observar as
leis e o próprio Regimento.

A Presidência determi-
nou ainda a anexação do Pro-
jeto de Lei (PL) 2.575/05, da
deputada Ana Maria Resende
(P508), ao PL 2.240/04, do
deputado Gilberto Abramo
(PMDB), por guardarem seme-
lhança. A primeira proposição
dispõe sobre a implantação do
teste vocacional para os alu-
nos do ensino médio da rede
pública do Estado de Minas

Deputados Rogério Correia, Rérnolo ALorse, que presidiu a reunido, e Céiio i4oiero
Gerais e a segunda torna abri- requerimento, do deputado centros esportivos e estabe-
gatória a aplicação de testes	Miguel Martini (sem partido), lecimentos similares exibirem
vocacionais nas escolas públi-	solicita que o PL 2.515/05, placa de advertência sobre o
cas e privadas do Estado.	de sua autoria, seja encami- uso inadequado de ana-

Ainda durante a reunião nhado à comissão seguinte à bolizantes. Os outros requeri-
foram deferidos oito requeri- que foi distribuído, já que a mentos aprovados, do depu-
mentos, sendo um do depu- Comissão de Constituição e tado Dalmo Ribeiro Silva
tado Edson Rezende (PT) e Justiça perdeu prazo para (PSDB), pedem a inclusão na
outros, solicitando o exame emitir parecer. A proposição Ordem do Dia, dos seguintes
global pelo Plenário do Rela- dispõe sobre a obrigato- Projetos de Lei: 99, 115 e
tório Final da Comissão Espe-	riedade de academias de gi- 130, de 2003: 1.667 e 1.733,
cial do Ipsemg. O segundo	nástica, clubes esportivos, de 2004; e 2.087, de 2005.

ffi

Reforma
O deputado Rogério Correia
(PT) ressaltou a importância
da realização do fórum "Refor-
ma Política e Eleitoral: como
viabilizá-la", que apresenta-
rá propostas para superar a
atual crise no País. De acor-
do com o parlamentar, o sis-
tema político-eleitoral brasi-
leiro está falido e é necessá-

SUAS
A deputada Elisa Costa (PT)
falou sobre a abertura da VI
Conferência Estadual de Assis-
tência Social. A conferência
busca a discussão de temas
relacionados aos direitos
socioassistenciais, à vigilân-
cia socloassistencial, à prote-
ção social e à defesa social e
institucional que virão a ser

Superávit
O deputado Doutor Viana
(PFL) falou sobre o superávit
primário que está, segundo
ele, muito além do tratado
com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). O parla-
mentar também disse que os
organismos internacionais re-
comendam que 3% do PIB, a
cada ano, sejam utilizados em

Tabelas
O deputado Weliton Prado
(PT) disse que os servidores
devem continuar as mobili-
zações para melhorar os pro-
jetos das tabelas e que a si-
tuação dos funcionários é
triste, pois muitos pagam e
não têm atendimento à saú-
de. Para Weliton Prado, a
única proposta do governo
é a incorporação do abono

ria a discussão e a apresen-
tação de sugestões para for-
çar a realização da reforma.
"Se não realizarmos a refor-
ma, daqui a dez anos ainda
estaremos discutindo", afir-
mou. O deputado defendeu
a candidatura de Raul Pont à
presidência do Partido dos
Trabalhadores (PT) nas elei-
ções internas que ocorrerão

garantidos pelo Sistema Úni-
co de Assistência Social
(Suas). O Suas é baseado nas
experiências do Sistema úni-
co de Saúde(SUS). Segundo
a deputada, R$ 1 bilhão já
foi encaminhado a cidades
mineiras. Elisa Costa concla-
mou os municípios mineiros
a fazerem parte do Suas. A
deputada também falou sobre

investimentos para o cresci-
mento do País, mas, de acor-
do com ele, a quantia que o go-
verno pretende investir não
chega a 0,2% do sugerido. Para
o deputado, essa poupança
deveria ser usada em beneficio
do povo brasileiro, em saúde,
educação e segurança. O depu-
tado falou, ainda, sobre o con-
vênio de prestação de serviços

de R$ 45. "Os servidores têm
que fazer uma frente e bus-
car alternativas, o Parlamen-
to e o Executivo são como
feijão, só funcionam sob
pressão". Segundo Weliton
Prado, a carga tributária em
Minas é uma das mais pesa-
das da federação. Ele con-
siderou uma atitude louvá-
vel e parabenizou o gover-
no do Estado pela redução

no próximo domingo, dia 18.
Rogério Correia também falou
sobre matéria da revista "Car-
ta Capital" que, segundo ele,
apresenta aspectos que pro-
piciaram a crise do partido.
Em aparte, o deputado Jésus
Lima (PT) defendeu o gover-
no Lula e disse apoiar os can-
didatos Nilrriário Miranda e
Ricardo Berzoini.

as tabelas salariais para os ser-
vidores públicos estaduais da
Saúde e da Educação, que
estão sendo debatidas na As-
sembléia. De acordo com a
deputada, é preciso acolher
sugestões dos servidores e re-
cuperar mais de dez anos sem
reajustes. "E necessária uma
sensibilização dos deputados
para aprovar os avanços".

de assistência médica e hos-
pitalar, pela Previ minas, à As-
sembléia. Segundo ele, o pre-
sidente da Casa deverá auto-
rizar a abertura de uma nova
licitação para escolher outra
empresa prestadora de servi-
ços de assistência médica
que, além de avaliar o melhor
preço, vai considerar a qua-
lidade do atendimento.

do ICMS de alguns produ-
tos. O deputado lembrou
que, no dia 18 de setembro,
será realizada eleição direta
no PT. De acordo com
Weliton Prado, o PT é o úni-
co partido em que todos os
filiados podem participar das
votações. A chapa que apóia
é a Contraponto e o candi-
dato a presidente do parti-
do é Nilmário Miranda.Referendo sobre venda de armas é tema de debates

Os deputados Sargento
Rodrigues (PDT) e Edson
Rezende (PT) utilizaram a Tri-
buna do Plenário para deba-
ter o referendo popular do dia
23 de outubro, quando os bra-
sileiros terão que ir às urnas
para responder à seguinte per-
gunta: "O comércio de armas
de fogo dever ser proibido no
Brasil?' O deputado Sargento
Rodrigues ê coordenador da
Frente Parlamentar pelo Direito
da Legítima Defesa e o parla-
mentar do PT é coordenador
da Frente Parlamentar Estadu-

al por Um Brasil sem Armas.
Rodrigues disse que,

como coordenador da Frente
pela Legítima Defesa, tem
obrigação de esclarecer ao ci-
dadão que, no dia 23 de ou-
tubro, vai votar não no de-
sarmamento, mas sim na reti-
rada de um direito de esco-
lher se compra ou não uma
arma. Disse ser favorável ao
desarmamento do criminoso e
que depois é que deve ser de-
cidido sobre o comércio de
armas e munições. Lembrou
ainda que a Lei 10.826, de 2003,

traz fortes restrições ao regis-
tro, posse e porte de armas de
fogo, além de determinar que o
porte ilegalé crime inafiançável.
"A Frente não prega corrida
armamentista. Prega é que não
seja retirado do cidadão o di-
reito de opção", defendeu.

Já Edson Rezende (PT)
lembrou que, no Brasil, mor-
rem mais pessoas por armas
de fogo que em muitos paí-
ses em guerra civil. Segundo
pesquisa da Unesco, somen-
te em 2003, 39 mil pessoas
morreram por causa de armas.

Dessas mortes, de acordo com
o parlamentar, 90°/ foram ho-
micídios. "Temos hoje uma
cultura alterada por causa de
arma de fogo. Antes, briga-
va-se na rua, rolava-se no
chão; hoje mata-se", afirmou
Edson Rezende. O parlamen-
tar disse ainda que existem,
no Brasil, 17,5 milhões de
armas, o que corresponde a
13°/ das armas do mundo.
"Nós temos que cobrar do Es-
tado como acontece o con-
trabando e não nos armar mais
ainda", opinou.
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• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - abertura,
com a presença dos presidentes do TJMG, desembargador Hugo
Bengtsson Júnior; e do TRE/MG, desembargador KeLsen do Prado Car-
neiro; do superintendente da Escola Judiciária Eleitoral do TRE,
desembargador Armando Pinheiro Lago; e do diretor da Faculdade de
Direito da IJFMG, Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel sobre
o tema "A reforma política de que o Brasil precisa", com o deputado
federal Bonifácio de Andrada, membro da Comissão Especial de Reforma
Política da Cãmara dos Deputados; o promotor de Justiça Thales Tácito
Cerqueira; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG),
Raimundo Cândido Júnior; o deputado estadual pelo RS Frei Sérgio
Gõrgen, assessor da Via Campesina Nacional e membro da Coordenação
do Movimento Consulta Popular

10h30
• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - debate
coordenado pelo 2°-vice-presidente da ALMG, deputado Rogério Cor-
reia (PT), e pelo desembargador Armando Pinheiro Lago, do TRE/MG

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) - apresentação do show "Sobrenome brasileiro",
do Grupo 1 1 Ato

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel sobre
o tema "Custo e financiamento de campanha: fontes, limites, fiscaliza-
ção e controle social", com o diretor da Faculdade de Direito da UFMG,
Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo; o professor de Direito Processual
da Faculdade de Direito da UFMG José Rubens Costa; e o diretor-
executivo da UNO Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo

14 horas
• Semana Comemorativa dos 15 anos do Código de Defesa do Consumi-
dor (Teatro) - palestra da Telemar e da Oi para servidores da Assembléia
e estagiários dos Procons da Capital e do Movimento das Donas de Casa
sobre o funcionamento da telefonia fixa e móvel

• Fónjm Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - debate coordenado
pelo deputado Célio Moreira, membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
da ALMG; e pelo desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, do TRE

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel sobre
o tema "Reformas eleitorais e políticas e os rumos da democracia no
Brasil", com o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Carlos Velloso, e debate coordenado pelo 3 0 -secretário da
ALMG, deputado Elmiro Nascimento e pelo presidente do TRE,
desembargador Kelsen do Prado Carneiro

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel sobre
o tema "Reforma política e comunicação", com o vice-presidente da
Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e presidente da Comissão
de Ética Pública da Presidência da República, Fernando Neves; a pro-
fessora de Direito Constitucional da PUC Minas e procuradora do Esta-
do, Carmem Lúcia Antunes Rocha; e a professora da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul Maria Helena Weber, doutora em Comunicação
e assessora de Comunicação do Ministério da Educação

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - debate
coordenado pelo deputado António Júlio, membro das Comissões de
Administração Pública e de Segurança Pública da ALMG; e pelo
desembargador Reynaldo Ximenes, do TRE

ACONTECE AMANHÃ	 N
• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel
sobre o tema "Sistema político, partidário e eleitoral: fidelidade par-
tidária, cláusula de barreira e verti ca lização", com o deputado federal
Virgílio Guimarães; o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo;
o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordena-
dor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo; o
cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, membro fundador
do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj); e
o promotor de Justiça Marcelo de Oliveira Milagres, professor de Direi-
to Civil da Faculdade de Direito Milton Campos

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - debate
coordenado pelo deputado João Leite, membro das Comissões de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte da ALMG; e pelo desembargador Gudesteu Biber
Sampaio, do TRE

14 horas
• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - painel
sobre o tema "Procedimentos e ilicitude penal eleitoral", com o pro-
curador regional eleitoral de Minas Gerais, Eugênio Pacelli; o procu-
rador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; e o membro do Conselho
Nacional de Justiça Alexandre Moraes

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - debate
coordenado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da
ALMG, deputado Dalmo Ribeiro Silva e pelo desembargador Nilo
Schalcher Ventura, do TRE

• Fórum Técnico "Reforma Política e Eleitoral" (Plenário) - encerramento

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Fórum Técnico : Reforma Política e Eleitoral
13h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a

movimentação política no País
13h30 Repórter Assembléia - i a edição (ao vivo) - D que

acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado
14h Fórum Técnico : Reforma Política e Eleitoral
18h Programa da Associação Mineira do Ministério Público
19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h30 Repórter Assembléia - 2 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical (inédito)
20h30 Comissão de Segurança Pública - "Construção de Penitenciá-

rias no Estado"
22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político - Retrospectiva da semana
23h Via Justiça (inédito) - "Os individados na justiça"

23h40 Teatro Assembléia - Apresentação da cantora e intérprete
"Sulyen"

0h10 Sala de Imprensa - "Qualidade do ensino no Pais"
1h Panorama Resenha

1h30 Resenha (inédito) - Resumo do noticiário da semana
2h Encerramento
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