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Assembléia mantém cinco vetos e aprova
projeto

O Plenário da Assembléia
votou, na Extraordinária da
noite de ontem, cinco vetos
do governador a proposições
de lei aprovadas que estavam
na faixa constitucional, com
prioridade de votação sobre
as demais matérias. Foram eles
os Vetos Parciais à Proposi-
ção de Lei Complementar 91 e
às Proposições de Lei 16.551,
16.589, 16.603 e 16.595. To-
dos eles foram mantidos.

Os vetos mantidos dis-
põem, respectivamente, sobre
a estrutura das carreiras de po-
liciais civis e a criação da car-
reira de agente de polícia; a
criação da política estadu-
al de prevenção e combate
a desastres decorrentes de
chuvas intensas; a defesa
sanitária vegetal do Estado;
a instituição do Fundo Má-
quinas para o Desenvolvi-
mento (Fundomaq); e a po-
lítica de incentivo ao uso de
energia eólica
TCMG - Além disso, o Ple-
nário aprovou o Projeto de
Lei 1.005/03, do Tribunal
de Contas do Estado, que
trata doQuadro de Cargos
dos Serviços Auxiliares da-
quela instituição.

de lei sobre Tribunal de Contas

AL, governo e conselho
fazem evento sobre ECA

Numa parceria da As-
sembléia Legislativa com o
governo estadual e o Con-
selho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescen-
te, está sendo realizada a V
Conferência Estadual dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.

Mais de 500 pessoas par-
ticiparam da abertura do evento
ontem no Parque da Gameleira,
quando os palestrantes ava-

liaram os 15 anos de vigên-
cia do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). A
conferência prossegue hoje,
com a análise de 170 pro-
postas dos municípios.

Até o último dia do en-
contro, amanhã, serão eleitos
11 delegados que levarão um
documento com as sugestões
à conferência nacional, em
Brasília, em dezembro.
Página 10

Programa
Saúde da

Família é tema
de audiência

Dados desatualizados
para o cálculo de equipes nos
municípios; deficiências de
operacionalização; e falta de
formação de profissionais e
de investimentos em saúde
foram os problemas levanta-
dos na reunião de ontem da
Comissão de Saúde.
Páginas 4 e 5

Distrito
Industrial em
Venda Nova

motiva reunião
A Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Coo-
perativismo discutiu ontem,
em Venda Nova, a instalação
de um distrito indus-trial na
região. Uma lei municipal
sobre o assunto foi aprovada
em 1996, mas até hoje não
saiu do papel.
Página 7
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O deputado Jayro Lessa foi o autor de parecer para um dos projetos apreciados ontem
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Morte de jovem em Itaüna terá novas
investigações a pedido de deputadosFiscaLização Financeira e Orçamentária

aprova pareceres para cinco projetos

fr

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria da Assembléia aprovou, na
manhã de ontem, pareceres fa-
voráveis a cinco projetos, sen-
do que dois tramitam em 2
turno e três em 1 1 turno, Q
primeiro projeto analisado em
2 0 turno foi o Projeto de Lei
(PL) 1.940/04, do deputado
Padre João (PT), que dispõe
sobre a gratuidade na emis-
são de documento de identi-
dade civil àqueles que, em
decorrência de haverem se al-
fabetizado por meio de cur-
so promovido por institui-
ções alfabetizadoras de jo-
vens e adultos, solicitarem
essa documentação ou a se-
gunda via. A relatora, depu-
tada [lisa Costa (PT), opinou
pela aprovação na forma do
vencido em 1 1 turno.

O outro projeto em 20
turno foi o PL 2.114/05, do
governador, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel
ao município de Conquista. O
relator, deputado Márcio
Kangussu (PPS), apresentou
parecer favorável ao projeto na
forma original.

Em 1 0 turno, foram apro-
vados pareceres sobre os se-
guintes projetos:

• PL 1.904/04, do de-
putado Doutor Viana (PFL),
que dispõe sobre a Política
Estadual de Prevenção, Diag-
nóstico e Tratamento da
Hipertermia Maligna no Esta-
do. O parecer, do deputado
Sebastião Helvécio (PDT), foi

Comissões

favorável ao projeto com a
emenda 1, da Comissão de
Constituição e Justiça;

• PI- 1.977/04, do de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB), que trata da
destinação de 10% dos imóveis
populares construídos pelo go-
verno aos portadores de defi-
ciência. A relatora, deputada
[lisa Costa, opinou pela apro-
vação na forma do substitutivo
n o 1, da Comissão de Justiça; e

• PL 2.498/05, do de-
putado Paulo Piau (PP), que
altera a alínea "b" do inciso II

do artigo 3 0 da Lei 14.941,
de 2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD). O projeto estende a
isenção do ITCD aos casos de
bens imóveis doados pelo Po-
der Público com o intuito de
incentivar a fixação de em-
presas industriais ou comer-
ciais nos municípios minei-
ros. O deputado Jayro Lessa
(PFL), relator da matéria,
opinou pela aprovação na
forma proposta, com a emen-

da 1 da Comissão de Consti-
tuição e Justiça.
Diligência - Na reunião, o pre-
sidente da comissão determi-
nou que fosse baixado em di-
ligência o PL 1.877/04, do
governador, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel
ao município de Sabinópolis.
Presenças - Deputados Do-
mingos Sávio (PSDB), presi-
dente da comissão; Jayro [essa
(PFL), Ermano Batista (PSDB),
Márcio Kangussu (PPS) e Se-
bastião Helvécio (PDT), e a
deputada [lisa Costa (PT).

O inquérito policial sobre
a morte de Rodrigo Maia
Cassemiro, de 23 anos, ocorri-
da no Natal do ano passado,
será devolvido à Polícia Civil
para novas diligências, depois
que for liberado pelo Ministé-
rio Público. Essa é a primeira
conseqüência da audiência pú-
blica realizada pela Comissão de
Direitos Humanos ontem, na
Câmara Municipal de Itaúria. A
comissão foi à cidade a pedido
da família de Rodrigo Maia, que
não concordou com as conclu-
sões iniciais de que o jovem
teria morrido por afogamento,
conforme atestou o primeiro
laudo, realizado cinco dias
após sua morte, quando foi
encontrado o corpo.

O rapaz teria morrido em
conseqüência de afogamento em
uma cachoeira local, após ter
passado a noite em uma festa
rave. A única pessoa presente
ao ocorrido foi outro jovem,
Samuel Antônio Silva Cunha, que
no inquérito consta como prin-
cipal suspeito, não tendo sido
acusado ou indiciado. O corpo
de Rodrigo Maia só foi encon-
trado cinco dias após sua
morte. O inquérito foi aberto
em 3 de janeiro deste ano e
concluído em 18 de julho úl-
timo. A conclusão do delega-
do responsável pelo inquérito,
Marco Antônio Teixeira, foi de
que, pelo segundo laudo, rea-
lizado após a exumação do cor-
po, pedida pela família, foi
constatada a presença de um
veneno em seu estômago.

O presidente da comis-
são, deputado Durval Angelo
(PT), disse que apresentará
dois requerimentos à comissão:
um pedindo ao juiz da vara
criminal da cidade que auto-
rize novas diligências, e ou-
tro para que sejam enviadas
ao Ministério Público as no-
tas taquigráficas da reunião,
para que subsidiem o MP no
pedido de novas investigações.
Durval Angelo lembrou que a mo-
tivação da audiência foi a dor
da família e a busca da verdade.

Para os pais de Rodrigo
Maia, Zuleika de Souza
Cassemiro e Iclair do Espírito
Santo, o inquérito apresenta
muitas contradições, nos de-
poimentos das testemunhas e
principalmente entre o primei-
ro laudo e o apresentado de-
pois da exumação, com exame
toxicológico feito pelo IML,
que constatou a presença do
veneno carbofuran, componen-
te de pesticidas, em uma con-
centração alta. A mãe disse que
nas fotos do primeiro laudo,
feitas no dia em que o corpo
foi encontrado, são visíveis os
sinais de espancamento, que
não foram registrados. O ad-
vogado da família, Geraldo
Bosco da Cunha, disse que não
conseguiu acesso aos negati-
vos das fotos, em pedido que
teria feito à polícia. Irmãos e

amigos de Rodrigo pediram
justiça e o prosseguimento
das investigações.

O delegado regional de
Divinópolis, a quem está su-
bordinada a delegacia de
Itaúna, Renato Avelino Trade,
reconheceu que houve erro no
primeiro laudo, "com a con-
clusão de afogamento, talvez
apressada, diante das carac-
terísticas do corpo, como
grande inchaço e a pele des-
colando' Ele lembrou as limi-
tações técnicas da delegacia,
mas ressaltou o trabalho sério
do delegado Marco Antônio
Teixeira e disse que todos os
pedidos da família foram aten-
didos, "haja vista a exumação
e o novo exame toxicológico
realizados". Ele prometeu co-
laborar da melhor forma pos-
sível para o caso. O trabalho

e amigos
do delegado também foi res-
saltado pelo promotor Ro-
drigo Bragança Queiroz. Ele
disse que vai aguardar as no-
tas taquigráficas da Comissão
de Direitos Humanos para en-
tão pedir novas diligências.

O deputado Roberto
Ramos (PL), vice-presidente
da comissão, disse que situ-
ações de impunidade não po-
dem continuar "e que crimes
que atingem os pobres têm
que ser esclarecidos, mesmo
que isso envolva famílias ri-
cas e poderosas".
Presenças - Deputados Durval
Angelo (PT), presidente; e
Roberto Ramos (PL), vice; ve-
readores de Itaúna e o prefei-
to, Eugênio Pinto, e a presi-
dente do movimento "Diga não
à impunidade", de Piumhi,
Maria Aparecida Rodrigues.

L

Os deputados Roberto Ramos e Durval Angelo, vice e presidente do comissão participar -' ,	o

vão debater estado da BR-482
entre CarangoLa e Fervedouro

bléia Legislativa vão realizar utilização dos recursos ar- dispensam a apreciação do
em Carangola. Requerimento recadados para a manuten- Plenário, tratando de votos de
nesse sentido, do deputado ção do trecho e a atuação congratulações, de louvor e
Adalclever Lopes (PMDB), foi de autoridades estaduais e manifestações de aplauso.
aprovado na reunião de on- federais no cumprimento Presenças - Deputados Leo-
tem da Comissão de Assun- das normas de fiscalização nardo Quintão (PMDB), pre-
tos Municipais,	 e os convênios firmados.	sidente; Edson Rezende (PT),

Entre outros assun-	Também foram aprova- vice-presidente; e Sebastião
tos, serão debatidas a má dos 16 requerimentos que Helvécio (PDT).

no trecho
Discutir o estado de

conservação da BR-482, en-
tre as cidades de Carangola
e Fervedouro. Esse é o obje-
tivo da reunião conjunta que
as Comissões de Assuntos
Municipais e Regionalização
e de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte da Assem-

Contradições afligem familiares
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Os deputados discutiram o PSF com convidados representando os governos federal e estadual

De acordo com as dire-
trizes do Ministério da Saú-
de, o mínimo são 2.400 habi-
tantes, para cada equipe do
PSF, e o máximo, 4.500 pes-
soas. Os dados populacionais

,

adotados para os cálculos são
do IBGE. O deputado Carlos
Pimenta (PDT), autor do re-
querimento que deu origem à
reunião, citou o exemplo de

¶í Itacambira, no Norte de Mi-
nas, onde o prefeito luta há
meses para montar uma se-Newton Lemos
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Dados populacionais desatualizados
prejudicam o Programa Saúde da F

Programa federal atua em 766 cidades do Estado
Vrcer & vet-er

O Programa Saúde da
Família (PFS), em Minas Gerais,
ainda enfrenta vários proble-
mas; um deles é a utilização de
dados populacionais desatua-
lizados para o cálculo do nú-
mero de equipes que atuarão em
cada município. De acordo com
a diretora de Atenção Básica da
Secretaria de Estado da Saúde,
Rizoneide Araújo, o programa
já está presente em 90 0/o das
cidades mineiras, mas ela mes-
ma admite deficiências em sua
operacionalização. O assunto foi
tema da reunião de ontem da
Comissão de Saúde da Assem-
bléia Legislativa. Falta de for-
mação adequada de profissio-
nais e falta de investimentos em
saúde foram outros problemas
levantados durante o encontro.

Maria Rizoneide Negreuos .4aro

Também na reunião da
Comissão de Saúde, Rizoneide
Araújo apresentou números do
PSF, que tem hoje 2.965 equi-
pes atuando em 766 municí-

pios. A meta para 2006 é che-
gar a 3.600 equipes. A coor-
denadora ressaltou a importân-
cia de investimentos na cha-
mada "Atenção Primária"
(atendimentos de baixa com-
plexidade) para reduzir custos
com serviços de média e alta
complexidade mais tarde. "A
cada cinco pessoas internadas
em UTIs, uma não estaria ali
se tivesse boa atenção bási-
ca. Outros desafios citados
por Rizoneide são as desi-
gualdades nos níveis de saú-
de, no acesso aos serviços e
na distribuição de recursos
entre os municípios, que têm
realidades muito distintas.
"Nossos investimentos mai-
ores têm sido em regiões

onde a situação é mais pre-
cária, como Norte de Minas,
Jequitinhonha, Vale do Rio
Doce e Mucuri", afirmou.

O presidente da Socie-
dade Mineira de Médicos de
Família e Comunidade, Leo-
nardo Savassi, também defen-
deu que as faculdades de Me-
dicina revejam seus currícu-
los, dando ênfase à saúde pú-
blica. Ele lembrou que a Orga-
nização Mundial da Saúde es-
tabelece que 50% dos médi-
cos têm que atuar na atenção
básica à saúde. Para Leonar-
do, também é necessário que
haja plano de cargos e salári-
os e possibilidade de aperfei-
çoamento para manter o mé-
dico da saúde no interior.

Leonardo Cancado Monteiro Savassi

Presenças - Participaram da
reunião os deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT), presidente;
Carlos Pimenta (PDT), vice-pre-
sidente; e Fahim Sawan (PSDB).

Projeto que aLtera estrutura de órgãos
ambientais do Estado tem pedido de vista

O presidente da comis-
são, deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (PT), enfatizou a ne-
cessidade de que todos lutem
pela regulamentação da Emen-
da Constitucional 29, que as-
segura o percentual mínimo
necessário de recursos para
financiamento da saúde pú-
blica. Adelmo reclamou da fal-
ta de empenho do secretário
de Estado da Saúde, Marcus
Pestana, em pedir a regulamen-
tação da emenda. De acordo com
Adelmo, o cumprimento desse
dispositivo garantiria mais de 1
bilhão de reais por ano para a

saúde em Minas Gerais. O depu-
tado anunciou que a Comissão
de Saúde vai participar de um
movimento nacional em prol da
regulamentação, que inclui
uma marcha a Brasília no pró-
ximo dia 19 de outubro.

O deputado Adelmo Leão
também apontou como nega-
tivas as relações entre os dife-
rentes níveis de governo no que
diz respeito ao PSF. "Não po-
demos continuar cobrando só
da União e deixar tudo como
está em Minas Gerais", recla-
mou. "Muitas vezes, a política
de saúde não é política públi-

gunda equipe e não consegue,
porque, pelo senso, que já
está desatualizado, faltam 12
pessoas para atingir o míni-
mo necessário.
IBGE - O representante do
Ministério da Saúde, Newton
Lemos, disse que os dados do
IBGE são o parâmetro mais
confiável que existe. Na opi-
nião dele, os municípios de-
vem recorrer ao instituto, que
anualmente faz uma atualiza-
ção dos números do último

ca, mas política partidária. Co-
locar faixa sobre doação de
ambulância dá mais voto que
lutar pela destinação de mais
recursos para a saúde", disse ele.

Adelmo também sugeriu
que outros parâmetros sejam
adotados pelo PSF, além dos
dados populacionais, como
índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do município
e outras características espe-
cíficas da área a ser atendida.

Na opinião do deputa-
do Fahim Sawan (PSDB), a
descontinuidade política tem
sido outro grande problema

senso. Segundo o deputado
Carlos Pimenta, no entanto, os
prefeitos reclamam que o IBGE
não responde às suas solici-
tações. Rizoneide Araújo, que
é coordenadora do PSF no Es-
tado, afirmou, ainda, que a
projeção geométrica e mate-
mática feita pelo instituto não
funciona, porque há municí-
pios que atraem a população
vizinha, por diversos fatores,
e acabam tendo um crescimen-
to maior que o esperado.

para o bom andamento do
Programa Saúde da Família.
Ele acredita que o perfil do
profissional do PSF também
precisa ser discutido, uma
vez que as escolas ainda não
oferecem formação específi-
ca em saúde pública e os mé-
dicos e enfermeiros acabam
sendo treinados em campo,
com a prática diária, e com
os cursos oferecidos pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de. "Depois de formados,
bons profissionais são afas-
tados do cargo por causa de
'rixas partidárias", enfatizou.

O Projeto de Lei 1.951/04,
do governador, não foi apreciado
ontem pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais,
porque o parecer do deputado
Laudelino Augusto (PT) rece-
beu pedido de vista do depu-
tado João Leite (PSDB). O PL
trata da estrutura orgânica da
Fundação Estadual do Meio Am-
biente (Feam), Instituto Minei-
ro de Gestão das Aguas (Igam),
do Conselho Estadual de Polí-
tica Ambiental (Copam), da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e de Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad). O pa-
recer opina pela aprovação com
a emenda 1 da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CO), a emen-
da 5 da Administração Pública,
e com as emendas 6 a 24, a
subemenda 1 à emenda 3, a
subemenda 2 à emenda 2, que
apresentou e pela rejeição da
emenda 4 da CO.

Entre as alterações, está
a criação de uma nova diretoria
e dois cargos de direção na
Feam, para adequar a estrutura
do órgão às exigências da Lei
14.940, de 2003, que criou o
Cadastro Técnico de Atividades
Potencialmente Poluidoras. No

1
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NATURAIS -

Deputados da Comissão i Meio .	- - 	Lei	uoeljw.4 .:.	-	 -:

Igam, o projeto cria seis cargos de direção e assessora mento. Tam- pública para debater, em audi-
de provimento em comissão e bém autoriza a Feam, o IEF e o ência pública, o controle da
muda o fator de ajustamento do Igam a delegarem à PM o poder de poluição do ar causada por vei-
cargo de auditor seccional. O PL polícia administrativa de que são culos automotores. Outras cm-
cria nova unidade regional do titulares. E cria um Grupo Coorde- co proposições que dispensam
Copam no Noroeste de Minas e nado rde Fiscalização Ambienta[ In- a apreciação do Plenário foram
uma diretoria para cuidar do tegrada, para planejar a fiscaliza- aprovadas pelos deputados.
Licenciamento ambiental no IEF. çâo ambiental no Estado.	Presenças - Deputados Laudelino

O projeto ainda cria oito Requerimento - A comissão Augusto (PT), presidente; Doutor
unidades de meio ambiente e de- aprovou requerimento do depu- Ronaldo (PDT), vice; João Leite
senvolvimento sustentável na tado Doutor Ronaldo (PDT) pe- (PSDB), Alencar da Silveira Jr.
Semad, com 32 cargos respectivos dindo a realização de audiência (PDT) e Leonardo Quintâo (PMDB).

Emenda 29 trará mais de R$ 1 bilhão para Minas



estender os benefícios fiscais
das indústrias do entorno do
aeroporto de Confins para
Venda Nova. Ele disse que tam-
bém pretende oficiar o gover-
nador para que ele indique um
representante do Executivo
estadual para acompanhar o
processo de instalação do
pólo industrial.

Já o deputado Jésus
Lima (PT) defendeu que o

distrito abrigue uma fábri-
ca que aproveite o ácido
acrílico que será produzido
no futuro pólo petroquí-
mico de Ibirité. O deputa-
do Carlos Gomes (PT), vice-
presidente da comissão, la-
mentou as ausências de re-
presentantes do governo do
Estado na reunião, mas dis-
se estar confiante na
concretização do antigo 50-
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Aná*Lise do parecer das tabelas salariais Comissão de Turismo discute em Venda
Nova a criação de distrito industrialdo grupo

Foi adiada para a pró-
xima semana a análise, pela
Comissão de Administração
Pública, em 1 0 turno, do
projeto que trata das ta-
belas salariais dos servido-
res da Educação Superior.
Ontem, o deputado Gusta-
vo Valadares (PFL), relator
do PL 2.461/05, pediu a
distribuição de cópias
(avulsos) do parecer. O pre-
sidente da comissão, depu-
tado Fahim Sawan (PSDB), in-
formou que serão realizadas
extraordinárias na próxima
semana, na expectativa de
apreciação do projeto da Edu-
cação Superior e dos demais
projetos das tabelas salariais
em tramitação na ALMG.

O relator opinou pela
aprovação do PL 2.461/05,
do governador, na forma do
substitutivo n° 1, da CD, e
com as emendas 1 a 7, que
apresentou e que são fruto
de propostas apresentadas
pelo próprio Executivo.
Com a distribuição dos
avulsos, fica eliminada a
possibilidade de outro de-
putado apresentar pedido
de vista, o que poderia
atrasar sua tramitação. A
emenda 1 visa deixar claro
que o servidor não terá re-
dução da remuneração ou
dos proventos em virtude
do decreto de posiciona-
mento. A emenda 2 autoriza
o Executivo a adotar as me-
didas necessárias para asse-
gurar a não-redução na re-
muneração do servidor. .Já as
de n°s 3 e 4 propõem mu-
danças de caráter formal ao
artigo 15 e ao parágrafo 6 0 do
artigo 16 do substitutivo.

A emenda 5 estabe-
lece o prazo de 36 meses
para que o Executivo atu-
alize os dados funcionais
dos servidores e autoriza
o Executivo a reposicioná-
los por meio de decreto.
A emenda 6, atendendo a
pedido dos servidores,
prevê que o tempo de efe-

LIIeIIc	,
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cação Superior. Valadares r
Gustavo

menciona dados da Secre-
taria de Planejamento e Ges-
tão de que, com o posi-

dor:, algumas cate-
gorias poderão ter aumen-
to superior a SO U/o sobre o
vencimento básico, e cer-
ca de 63% dos servidores
da Educação Superior terão	o deputado Gustavo Valadares é o relator do projeto na comissão
reajuste entre 20% e 35°I.
Ele disse que, apesar
satisfação de muitos :' Discutido em 20 turno
dores na audiência púbLi-
ca que debateu o Pl. projeto sobre Fhemig
2.461/05, as medidas são
"oportunas e benéficas"	O PL 2.063/05, do go- pessoas já falecidas não foi
não para todas as catego- vernador, para pagamento de atualizado, figurando no ane-
rias, mas para a maioria,	bolsa pelo desempenho de ati- xo o valor da data do respec-

Quanto à Vantagem vidades especiais ao pessoal tivo óbito. Entretanto, para
Temporária Incorporável de que trata a Portaria Presi- o fim de pagamento de pen-
(VTI), objeto de outra	dencial 172, de 2004, da são aos dependentes dos boI-
proposição, seus valores	Fundação Hospitalar do Esta- sistas falecidos é necessária
serão gradualmente incor- do (Fhemig), teve parecer de a atualização.
porados ao vencimento 2 1 turno aprovado. O objeti- Lei florestal — Outro proje-
básico do servidor. O vo é resolver a situação dos to analisado em 1° turno foi
relator lembra, por outro portadores de hanseníase o PL 1.829/04, do deputado
Lado, que a própria Seplag que, há muitos anos, traba- Ricardo Duarte (PT), que
informou que os professo- lham regularmente em sana- trata da recomposição da
res de Educação Superior, tórios da Fhemig mas não são área de reserva legal nas
com a aplicação da tabe- considerados servidores públi- propriedades rurais (muda
La, terão a VTI totalmen- cos por não serem concur- a Lei n° 14.309, de 2002).
te integrada ao venci - sados. Agora, a matéria está O relator, deputado Antônio
mento básico. Sendo as-	pronta para ser analisada pelo Genaro (PL), opinou pela
sim, os adicionais e as gra-	Plenário em 2 0 turno,	aprovação da matéria com as
tificações terão o valor au-	O relator, deputado emendas 1 e 2, da CU.
mentado, pois incidirão Gustavo Valadares, informa Presenças - Deputados
sobre um vencimento bási- que a emenda 1 ao vencido Fahim Sawan (PSDB), presi-
co maior. O projeto asse- em 1° turno, apresentada por dente; Gustavo Valadares
gura aos servidores reajus-	ele, corrige distorção de aI-	(PFL), vice-presidente; Antô-
te de S e/a sobre o vencimen-	guns valores das bolsas,	nio Genaro (PL), Dinis Pi-
to básico previsto nas ta-	constantes no anexo. Ele es- nheiro (PSDB), Ricardo
belas, a ser concedido a	clarece que o valor das boI- Duarte (PT) e Dalmo Ribeiro
partir de julho de 2006.	sas que eram recebidas por Silva (PSDB).

A região de Venda Nova sunto foi discutido em uma metros quadrados para o
aguarda há quase dez anos a reunião da Comissão de Tu- município instalar o parque
instalação de um distrito in- rismo, Indústria, Comércio e industrial. Pela lei, a empre-
dustrial capaz de fomentar o Cooperativismo da Assem- sa também ficaria encarre-
desenvolvimento da região, bléia Legislativa, realizada no gada da urbanização da
gerar empregos e incrementar bairro Serra Verde.	 área, vizinha do hipódromo
o comércio local. Lei muni-	A idéia do pólo indus- e do futuro parque ecológi-
cipal para viabilizar a insta- trial surgiu em 1994, quan-	co do Serra Verde.
lação de um pólo de indús- do a construtora CR Almeida	Mas o empreendimen-
trias não poluentes na região solicitou autorização para to não foi para a frente. Pas-
foi aprovada em 1996, mas lançar um loteamento no ter- sados nove anos da aprova-
até hoje o projeto não saiu reno onde se localizava a ção da lei na Câmara Muni-
do papel. A comunidade lo- antiga Fazenda Serra Verde, cipal, o terreno em questão
cal aguarda ansiosa a no bairro de mesmo nome. continua intacto. Só 25%
concretização da idéia e se A PBH autorizou o empreen- dos cerca de 400 lotes da CR
mobiliza para cobrar maior dimento, mas só liberou o Almeida foram comercia-
articulação entre a Prefeitu- parcelamento do solo com lizados, e a infra-estrutura
ra de Belo Horizonte (PBH), uma compensação: a cons- para instalação do pólo in-
o governo do Estado e a mi- trutora teria que ceder par-dustrial nunca foi feita. Para
ciativa privada. Ontem, o as- te do terreno de 537 mil concretizar o projeto, no

O deputado Sávio Sou-
za Cruz (PMDB), que pediu a
realização da reunião, cobrou
responsabilidade da PBH que,
segundo ele, é a única res-
ponsável pelo desembaraço
jurídico das terras onde será
instalado o parque industrial.
Ele propõe a realização de um
estudo pela consultoria da
ALMG para analisar qual o me-
lhor instrumento legal para

entanto, a PBH ainda precisa
tomar posse desses lotes já
comercializados. Resolvidas as
pendências jurídicas do terre-
no, parte-se para a urbaniza-
ção da área e captação de em-
presas para se instalarem no
local. "Não existe obrigação
legal de instalação do pólo in-
dustrial. Mas a prefeitura as-
sume o compromisso político
de criá-lo", garantiu o secre-
tário da Administração Regio-
nal Venda Nova, Geraldo Magela
Luzia da Silva.

Segundo o secretário, o
prefeito Fernando Pimenteljá
manifestou interesse pela cria-
ção do parque industrial. A
PBH já montou um grupo de
estudos para viabilizar a ins-
talação do empreendimento,
mas cobra colaboração do
Estado para tocar as obras de
infra-estrutura necessárias.
"E importante que os depu-
tados sensibilizem o gover-
no do Estado para fazer a ur-
banização do terreno, para
que a PBH tenha condições
de investir no entorno do
parque industrial", defendeu
Geraldo Magela.

Diversas lideranças co-
munitárias e empresários da
região cobraram a continui-
dade do projeto e defenderam
a participação do Estado nas
obras de infra-estrutura. Ou-
tra reivindicação da comuni-
dade é a inclusão do futuro
pólo na área do aeroporto in-
dustrial de Confins.

n ho da comunidade do
bairro Serra Verde.
Presenças - Deputados Carlos
Gomes (PT), que presidiu a
reunião; Sávio Souza Cruz
(PMDB) e Jésus Lima (PT).
Também participaram da reu-
nião o membro da comissão
pró-implantação do distrito
industrial de Venda Nova,
Francisco Naves Aguiar; e o
padre José Aroldo.

da Educação Superior é adiada
tivo serviço e o resultado
da avaliação de desempe-
nho individual anteriores ao	 -
posicionamento dos servi-
dores nas carreiras de Edu-
cação Superior poderão ser
considerados para fins da
primeira progressão e da pri-
meira promoção, na forma de
decreto. Já a de n° 7 acres-	 4.
centa mais um nível à tabe-
la de vencimento básico da

c*	 1-

Deputados apresentam sugestões para o projeto
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Saúde analisa projetos sobre merenda
escolar e sobre exame de toxopLasmose,,

	A Comissão de Saúde	 .	 .

	

analisou, na reunião de on-	 '	 (

	

tem, dois projetos que es-	 .	•
tão prontos agora para ser
apreciados pelo Plenário em
2 0 turno. Um deles é o Proje-
to de Lei (PL) 1.362/04, da

	

Comissão Especial da Cafeicul-	 -
tura Mineira, que altera a L&

	

n° 14.132, de 2001, que obri-	 y	 :
ga a inclusão do café na me-
renda escolar e determina
sua promoção institucional.
o outro é o PL 1.848/04, do

 Doutor Viana
uOesobre

obrigatoriedade do exame

	

de toxoplasmose pelo SUS e	 -	 -
pelo Instituto de Previdên-
cia dos Servidores de Minas
Gerais (Ipsemg). Ambos fo-

	

ram relatados pelo deputa-	 ,-
do Ivair Nogueira (PMDB)
que opinou pela sua aprova-
ção na forma do vencido en
1 0 turno, ou seja, da manei-
ra como as proposições fo- 

)ep'-cao5 Iiai'Nogueira, Aa"o Carneiro Leão eFahini Suari, na reunião de on tem

ram votadas pelo Plenário.	cessários para determinar se se de resultado positivo, os também estabelece que a lei
Segundo o que foi são portadores do protozoário pacientes receberão o trata- será regulamentada pelo Po-

aprovado pelo Plenário, no da toxoplasmose. Na hipóte- mento adequado. O projeto der Executivo.
caso do PL 1.362/04, para a
aquisição de café devem-se criação de cursos terá maior controle
adotar parâmetros mínimos
de qualidade do produto, em Outra proposição ana- çâo da matéria com a emen- o acompanhamento, a ava-
conformidade com as instru- lisada foi o PL 2.333/05, da 1, da Comissão de Cons- liação e o reconhecimento
ções expedidas pelo órgão do deputado Edson Rezen- tituição e Justiça, na forma dos cursos de graduação em
estadual competente. Origi- de (P1). Relatado pelo depu- da subemenda n° 1, que apre- Medicina, Odontologia,
nalmente, o PL previa que, tado Fahim Sawan (PSDB), o sentou; e com a emenda 2, Psicologia, Biomedicina,
nas licitações para adquirir projeto modifica a redação da também apresentada por ele.	Ciências Biológicas, Eco-
o café, deveriam ser ado- Lei n° 14.370, de 2002, que Agora, segue para a Comis- nomia Doméstica, Educa-
tados esses parâmetros, mas dispõe sobre a criação, a	são de Educação, Ciência,	ção Física, Enfermagem,
conforme as instruções do autorização de funciona- Tecnologia e Informática para	Farmácia, Fisioterapia,
órgão de agropecuária. Foi mento, o acompanhamen- receber parecer.	 Fonoaudiologia, Nutrição e
retirada também a menção to, a avaliação e o reconhe-	A proposição modifi- Terapia Ocupacional minis-
à licitação, para que a re- cimento dos cursos de gra-	ca a Lei n° 14.370, de trados por instituições de
gra se aplique a todas as duaçáo em Medicina, Odon- 2002, determinando nova ensino integrantes do Sis-
aquisições do produto, tologia e Psicologia ofere-	redação para o artigo 1°. tema Estadual de Educação
quando destinado à meren- cidos por instituições de Segundo a nova redação, ficarão a cargo do Conselho
da escolar. Isso porque há	nível superior do Sistema esse artigo passará a dis-	Estadual de Educação (CEE),
casos em que a compra dis- Estadual de Educação. O por que a criação, a auto- ouvido antes o Conselho Es-
pensa essa medida.	relator opinou pela aprova- rização de funcionamento, tadual de Saúde (CES).

Quanto aoPLl.848/04,------------
o texto aprovado pelo Plená-
rio obriga

hospitais
hospitalredd Agenda CULTURALIpsemg, os

pública estadual e os con-	 -
veniados com o SUS a reah-	 -	 -
zarem, nas gestantes e nos re-
cém-nascidos, os exames ne-	 ,:..

29 de setembro de 2005	 W401	 Assembléia Informa - quinta-feira • 9

Projeto foi aperfeiçoado no aspecto jurídico
O Pi- 2.333/05, do de- çâo prevê, ainda, que os res- saúde e evitar, assim, a aber- putado Fahim Sawan também

putado Edson Rezende, que foi pectivos conselhos profissio- tura indiscriminada de cursos lembra que a emenda 1, da Co-
relatado pelo deputado Fahim nais dos cursos citados, além sem critérios técnicos.	missão de Constituição e Jus-
Sawan na reunião de ontem da das associações de classe rela- O relator observa, no tiça, buscou aperfeiçoar o pro-
Comissão de Saúde, também cionadas aos cursos de Medi- entanto, que todos os cursos jeto no aspecto jurídico. No
acrescenta o artigo 2 0 -A à Lei cina e Odontologia, emitirão citados são da área de saúde, entanto, omitiu alguns conse-
14.370. O objetivo é estabe- parecer sobre as ações pre'.ds- com exceção do curso de Eco- lhos regionais de fiscalização
lecer que o CES terá 120 dias tas. Esse parecer deverá prece- nomia Doméstica. Como a pro- do exercício profissional. Por
da data de recebimento do der a manifestação do CES. O posição trata de cursos da área esse motivo, apresentou a
processo para se manifestar objetivo do autor é aumentar de saúde, o relator apresen- subemenda n° 1, a fim de ado-
sobre os procedimentos cita- o controle sobre a criação de tou a emenda 2, para excluir tar uma forma genérica para
dos no artigo 1 0 . A proposi- cursos superiores na área da esse curso do projeto. O de- citação dos conselhos.

Proposição trata de procedimentos do SUS
Outro projeto analisado rais destacadas. Agora ele cais de hospedagem tempo- Programa de Saúde da Famí-

foi o Pi- 2.368/05, do depu- está pronto para ser analisa- rária deverão obedecer aos lia. Outro trata de voto de
tado Ricardo Duarte (P1). A do pela Comissão de Fiscali- seguintes requ i sitos: ter ca- condolências pela morte do
proposição dispõe sobre o zação Financeira e Orçamen- ráter público e acesso uni- médico Lineu Miziara. Foi re-
acolhimento aos usuários do tária, antes de ser apreciado versal; atender à demanda de tirado de pauta requerimento
SUS que necessitam de tra- pelo Plenário em 1 0 turno,	cada região; apresentar pa- do deputado Carlos Pimenta
tamento em local diverso de	O substitutivo estabe- drões de instalação em con- que solicitava à Secretaria de
seu domicilio. O relator, de- lece que o Plano Diretor de formidade com os princípios Estado da Saúde a instituição
putado Fahim Sawan (PSDB), Regionalização (PDR) conte- de humanização do SUS. do Serviço de Atendimento
opinou pela aprovação da rá a previsão de instalação de Requerimentos aprovados - Móvel de Urgência (Samu) em
matéria na forma do locais próprios para a hospe- Foram aprovados dois reque- Montes Claros.
substitutivo n° 1, da Comis- dagem temporária do usuá- rimentos do deputado Fahim Presenças - Participaram da
são de Constituição e Justi- rio do SUS que tenha que re- Sawan. Um pede informações reunião os deputados
ça. O substitutivo busca ade- alizar procedimentos de saú- ao presidente da Câmara de Adelmo Carneiro Leão (P1),
quar o projeto à estrutura de de de alta complexidade e Uberaba e ao secretário mu- presidente; Fahim Sawan
funcionamento do SUS que não necessite de nicipal de Saúde sobre os (PSDB) e Ivair Nogueira
delineada nas normas fede- internação hospitalar. Os lo- critérios para demissões no	(PMDB).

ESCOLA DO LEGISLATIVO

Assembléia de Minas e UFMG começam
ohoje seminário sobre atual crise política

"A crise política e a de-	bléia Legislativa. Amanhã, o	tos. São eles: estabilidade po-	Escola do Legislativo, Alaõr
mocracia brasileira" é o tema seminário acontece no campus lítica, representatividade e Messias Marques Júnior. As
do seminário que será aberto da Pampulha, na Fafich.	"accountability'	 14h30, haverá uma mesa-re-
hoje, às 14 horas, na Escola No seminário, os pes- A programação de hoje donda sobre o tema "Quem pode
do Legislativo. O evento é quisadores e o público pre- inclui abertura dos trabalhos, e como pode controlar os repre-
uma promoção do Centro de sente pretendem debater às 14 horas, como 2 0 -vice-pre- sentantes públicos no Brasil",
Estudos Legislativos (CEL) do questões relacionadas aos sidente da Assembléia Le- com a coordenação do gerente-
Departamento de Ciência Po- desafios das democracias gislativa, deputado Rogério geral de Consultoria Temática
lítica da Fafich/UFMG, em par- contemporâneas, relaciona- Correia (P1), a diretora do Cen- da ALMG, Sabino Fleuri; e os
ceria com o Núcleo de Estu- dos à produção concomi- tro de Estudos Legislativos da debatedores Fátima Anastasia,
dos e Pesquisas da Escola do tante e equilibrada de seus UFMG, professora Fátima Charles Pessanha, da UFRJ; e
Legislativo (Nepel), da Assem- três mais importantes atribu- Anastasia; e o gerente-geral da Wieland Silberschneider.

ab'-	 ::"fl?uflCIfl5Y
O Estado/Instituições Governamentais	 -
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Conferência debate problemas e avanços
do Estatuto da Criança e do Adolescente

6uitherrre Bergamui

b

Outros requerimentos aca-
tados na reunião pediam a reti-
rada de tramitação dos PLs
1.791/04, do deputado Ricardo
Duarte (PT), que declara de uti-
lidade pública a Cooperativa de
Ensino de Santa Vitória (Coesa);
2.396/05, do deputado George

Hilton (PP), que reduz a base
de cálculo do IPVA para os veí-
culos automotores movidos a
álcool etílico hidratado com-
bustível e/ou gasolina-álcool;
2.139/05, do deputado Dou-
tor Viana (PFL), que autoriza
o Executivo a estabelecer con-

dições para a aplicação da Lei
federal 10.741, de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do
Idoso, no âmbito do Estado e
2.247/05, também do depu-
tado Doutor Viana, que dispõe
sobre implantação do progra-
ma "Respire bem" nas escolas

da rede pública de ensino do
Estado; 2.509105, da deputa-
da Lúcia Pacífico (PSDB), que
estabelece normas para a im-
pressão do prazo de validade
nos produtos perecíveis e nos
medicamentos comercializados
no âmbito do Estado.
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Presidência comunica alterações na
composição partidária da Assembléia

Moreira. O deputado Fábio
Avelar deixou o PTB e o depu-
tado George Hilton integra ago-
ra os quadros do PP.

Durante a reunião, ser-
vidores da saúde lotaram as
galerias pedindo agilidade na
votação das tabelas salariais.
Vários deputados se manifes-
taram sobre o assunto na fase
de Oradores.

Foram também acata-
dos requerimentos dos depu-
tados Carlos Pimenta (PDT) e
outros, solicitando a realiza-
ção de Reunião Especial para
homenagear o jornalista
Theodomiro Paulino pelos 40

Várias filiações e des-
filiações partidárias foram
anunciadas pela Presidência da
Assembléia Legislativa duran-
te a Reunião Ordinária do Ple-
nário, ontem. Em virtude da
saída dos deputados João
Bittar e Márcio Passos do Par-
tido Liberal, a legenda deixou
de constituir bancada. De
acordo com o artigo 66 do Re-
gimento Interno, são necessá-
rios cinco deputados para a
formação de uma bancada.
João Bittar filiou-se ao PFL.
Também deixaram o PL os de-
putados Jayro Lessa, que
filiou-se ao PFL; e Célio

[a	a
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anos de profissão dedicados
à região norte-mineira. Tam-
bém foram deferidos requeri-
mentos do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) solici-
tando a inclusão em ordem
do dia dos Projetos de Lei
129/03 (institui o código es-
tadual de proteção aos ani-
mais, no âmbito do Estado)
e 2.086/05 (dispõe sobre a
proteção da saúde dos con-
sumidores nos estabelecimen-
tos comerciais); do deputa-
do Gilberto Abramo (PMDB),
os PLs 1.985/04 (institui a
semana de conscientização
do tratamento da doença de

Alzheimer), 2.238/05 (dispõe
sobre a realização de exames
de catarata e glaucoma con-
gênitos nos recém-nascidos
em hospitais públicos da
rede estadual de saúde) e
2.240/05 (torna obrigatória
a aplicação de testes voca-
cionais nas escolas públicas
e privadas do Estado) e do
parecer pela inconstitu-
cionalidade do PI- 2.239/05
(propõe que as empresas for-
necedoras de produtos e ser-
viços sejam proibidas de co-
brar quaisquer valores para
emissão de boleto bancário
para pagamento).

Quinze anos de vigência
do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) ainda não
foram suficientes para garantir,
de forma geral, os direitos des-
ses jovens brasileiros à educa-
ção, à saúde e a outras neces-
sidades básicas. Mas o País
avançou, criando políticas de
proteção e assistência e toman-
do iniciativas para conscien-
tizar a sociedade da importãn-
cia da construção de uma ju-
ventude cidadã. Foi com esse
espírito que foi aberta, ontem,
no Parque da Gameleira, a V
Conferência Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te, que termina amanhã (30).

O evento é uma iniciati-
va da ALMG e do governo es-
tadual, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Es-
portes, e do Conselho Estadu-
aL dos Direitos da Criança e do gestões de Minas à conferên-
Adolescente. No evento, serão cia nacional, em Brasília, en-
analisadas 170 propostas ela- tre os dias 12 e 15 de dezembro.
boradas pelos municípios e Na abertura dos traba-
eLeitos 11 delegados regio- lhos, o deputado João Leite
nais, que levarão um docu- (PSDB) leu aos mais de 500
mento com as principais su- participantes uma mensagem

do presidente da ALMG, Mauri as crianças e os adolescentes
Torres (PSDB), saudando os con- brasileiros. Mas ressalvou que as
ferencistas e lembrando que a estatísticas policiais e da área
promulgação do ECA represen- da saúde mostram que ainda há
tou um grande avanço diante muito o que fazer para erradicar
do desamparo constitucional e as condições precárias em que
jurídico em que se encontravam vivem milhões de jovens.

Deputada cobra execução orçamentária
pela consolidação do ECA e mas ao Ministério da Justiça.

o	 lembrou que o Brasil foi o pri- Presenças - Deputados João
meiro país a tratar da prote- Leite (PSDB), Domingos Sávio
ção da criança em sua Carta (PSDB), André Quintão, Edson
Magna. A advogada e profes- Resende, Laudelino Augusto e
sora de Direito da PUC-RJ Tá- as deputadas Elisa Costa e
fia Silva Pereira defendeu que Maria Tereza Lara, todos do P1,
o cuidado com os jovens é um deputada Ana Maria Resende
valor jurídico. E mostrou que (PSDB);	desembargador

- 62°I dos municípios mineiros Tarcísio José Martins Costa;
contam com conselhos tutela- Cristina Albuquerque, da
res, um percentual inferior à Subsecretaria de Direitos Hu-
média nacional, o que se deve manos da Presidência da Re-
ao clientelismo e à centraliza-	pública; vereador Tarcísio
ção do poder nos municípios. Caixeta; secretário de Desen-

Deputados João Leite e Ana Maria Resende	 Para o presidente do volvimento Social e Esportes,
Para a deputada Ana tir que o orçamento vai ser Conselho Estadual dos Direi- Marcos Montes; presidente do

Maria Resende (PSDB), coor- executado", afirmou ela.	tos da Criança e do Adoles- Conselho Estadual dos Direi-
denadora dos trabalhos no	O vice-presidente do	cente, João Batista de Olivei- tos da Criança e do Adoles-
primeiro dia da conferência,	Conselho Estadual dos Direitos	ra, os prefeitos e os conselhei-	cente, João Batista de Olivei-
não basta colocar recursos no da Criança e do Adolescente, ros tutelares não devem man- ra; procurador-geral de Justi-
orçamento para privilegiar as Raymundo Rabelo Mesquita, ter uma relação de patrão/ ça do Estado, Jarbas Soares
crianças. E preciso preparar a narrou o contexto de desam- empregado. Ele defendeu que Júnior; secretária da Educa-
sociedade. "Os conselheiros paro da criança e do adoles- esses trabalhadores sejam vin- ção, Vanessa Guimarães Pin-
são o instrumento para garan- cente no Brasil. Mostrou a luta culados não aos municípios, to; entre outras autoridades.

PL reduz INA de cana a à [cooL ou combustivel
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Violência
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) falou sobre a violên-
cia nos grandes centros urba-
nos. O deputado citou um as-
salto visto por ele, próximo à
ALMG anteontem, e comentou
que "o número de assassina-
tos está batendo recordes; os
cidadãos estão acuados, sem
poder sair de casa". Segundo
ele, os índices de crimina-

Veto
O deputado Dinis Pinheiro
(PSDB) destacou o veto que
o governo federal impôs a
pontos do projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o Orçamento da União de
2006. Segundo ele, o veto
contraria o incentivo às ex-
portações contido na Lei Com-
plementar 87, de 1996, a cha-

Tabelas Salariais
O deputado Rogério Correia
(PT) pediu agilidade na vo-
tação das tabelas salariais
dos servidores da Educação
e solicitou mudanças no
projeto com relação à car-
reira e aos servidores desig-
nados. O deputado disse ain-
da que o piso mínimo deve-
ria ser de R$ 300. O parla-
mentar defendeu a criação do

Segurança Pública
O deputado Daimo Ribeiro
Silva (PSDB) falou sobre a ne-
cessidade de manter a ordem
pública através da adoção de
uma política de combate à
criminalidade. O parlamentar
anunciou que ocorrerá no dia
30 de setembro, no 20 0 Bata-
lhão de Polícia Militar, em
Pouso Alegre, o lançamento do

Dia do Idoso
O deputado Doutor Viana
(FEL) falou sobre o Dia Nacio-
nal do Idoso, em 27 de se-
tembro, manifestou seu res-
peito por todos eles e
garantiu que os parlamenta-
res estão trabalhando pelo
cumprimento fiel do Estatuto
do Idoso em Minas Gerais. O
deputado convidou os pre-

lidade no País são 'nivelados
por baixo" em comparação
com os estados do RJ e SP. Pi-
menta informou que vereado-
res de Montes Claros estiveram
em Belo Horizonte com o se-
cretário de Estado de Defesa
Social, António Anastasia. A
respeito do referendo sobre a
proibição do comércio de ar-
mas, o parlamentar avalia que
o povo está sendo covardemen-

mada Lei Kandir que, na opi-
nião do parlamentar, "procu-
rava aumentar a compe-
titividade dos produtos bra-
sileiros no cenário internacio-
nal" . De acordo com Dinis, "a
noticia do veto caiu como uma
bomba nos estados." Diniz Pi-
nheiro ressaltou ainda que o
governo federal não quer fazer
a compensação que já havia

Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) e falou que
o projeto de lei é o mais
importante no cenário na-
cional, por destinar mais
verba para a educação,
abrangendo da primeira
série do ensino fundamen-
tal ao terceiro ano do en-
sino médio. Rogério Cor-
reia também afirmou ser a

projeto "Nosso Sul", que abri-
gará quatro subprojetos. "Os
referidos projetos contemplam
o caráter preventivo e repres-
sivo à criminalidade e têm a
participação de 34 municípi-
os", ressaltou. De acordo com
o deputado, o projeto faz com
que diferentes atores sociais
e organismos públicos in-
terajam para desenvolver

sentes para o "Primeiro Fórum
de Debates sobre a Política de
Atenção ao Idoso no Estado
de Minas Gerais", que ocor-
rerá no dia 4 de outubro, no
teatro da ALMG. O parlamen-
tar parabenizou o governa-
dor pela maneira com que
tem conduzido o Estado. O
deputado também deu as
boas-vindas aos cinco mem-

te enganado. De acordo com
ele, para a votação desse refe-
rendo sobre o desarmamento
serão gastos R$ 600 milhões:
"é quase a arrecadação de um
mês do Estado de Minas Ge-
rais" Em aparte, o deputado
Sargento Rodrigues (PDT) pa-
rabenizou o pronunciamento e
disse que se o referendo for
aprovado "vai se decretar a fa-
lência da legítima defesa'

sido acordada, que era de SO°/o
do valor desonerado. Ele afir-
mou que o presidente Lula tem
repassado para os estados ape-
nas 19°/. Em aparte, o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) parabenizou o discur-
so do parlamentar e ressaltou
a dificuldade que os gover-
nantes têm para comandar seus
estados e municípios.

favor do desarmamento.
"Quanto mais gente de-
sarmada, melhor", defen-
deu o parlamentar. Em
aparte, o deputado Zé
Maia (PSDB) parabenizou
o discurso do orador e fez
um apelo para que os ve-
tos do governador sejam
votados para tornar pos-
sível a aprovação das ta-
belas a partir de hoje.

ações que garantirão a segu-
rança pública. Em aparte, o
deputado Zé Maia (PSDB) pa-
rabenizou o discurso e falou
da necessidade da votação
das tabelas salariais. Também
em aparte, o deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
parabenizou o discurso e de-
fendeu a mobilização dos ser-
vidores públicos.

bros recém-filiados ao PFL:
João Bittar, .]ayro Lessa, Agos-
tinho Patrús, Eduardo Bernis
e João Domingos. "Pessoas de
forte expressão que têm mui-
to a somar ao partido", com-
pletou. Em aparte, o deputa-
do Dinis Pinheiro cumprimen-
tou o governo pelas obras
anunciadas para o interior,
sobretudo para Ibirité.

29 de setembro de 2005

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária, a exceção
dos requerimentos

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 4.944/05

Da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que solicita ao pre-
sidente do Cetec informações sobre o valor dos recursos colocados à
disposição da área de laticínios do projeto Ensino e Desenvolvimento
Tecnológico para o Controle Ambiental na Indústria de Minas Gerais, bem
como sobre a prestação de contas desses recursos. Votação

RQN 5.028/05
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita ao chefe de Polícia Civil
informação sobre o policial Paulo Sérgio dos Santos, que, mesmo conde-
nado, continua trabalhando em Itajubá. Votação

RQN 5.030/05
Da Comissão de Administração Pública, que solicita ao comandante-geral da
Policia Militar de Minas Gerais informações sobre o número de policiais militares
que, em virtude de medida liminar concedida pelo Poder Judiciário, encontram-
se no exercido de suas funções, além de outras que especifica. Votação

RQN 5.098/05
Da deputada Ana Maria Resende, que solicita ao secretário de Planejamen-
to e Gestão o envio a esta Casa de quadro demonstrativo/comparativo com
o vencimento básico dos profissionais de educação básica. Votação

RQN 5.120/05
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita à Corregedoria da Polícia Civil infor-
mação sobre a apuração da morte de Nílson Pereira de Souza, ocorrida em maio
de 2005 na cadeia pública de João Pinheiro. Votação

RQN 5.167/05
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita ao juiz da Comarca de Minas
Novas o envio de cópia do mandado de busca e apreensão expedido por esse
juiz, na residência de António Rodrigues Xavier. Votação

RQN 5.200/05
Do deputado Sargento Rodrigues, que solicita ao presidente do Tribunal
de Contas as informações que especifica, referentes à Lei Complementar
51, de 1985; e à Lei 869, de 1957. Votação

Veto Parcial
A Proposição de Lei Complementar 91, que modifica a estrutura das
carreiras policiais civis, cria a carreira de agente de polícia, cria cargos no
quadro de pessoal da Polícia Civil e dá outras providéncias. Votação em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.551, que institui a política estadual de preven-
ção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e dá outras
providencias. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.589, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal
do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.603, que institui o Fundo Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq. Votação em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.595, que dispõe sobre a política de incentivo ao
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uso de energia cólica e dá outras providências. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

PEC 66/03
Da Comissão Especial da Uemg, que acrescenta parágrafo ao artigo 199 e dispo-
sitivos ao Ato das Disposições Transitórias (determina que as relações entre a
Administração Pública e a Universidade do Estado serão disciplinadas por nor-
mas especificas e cria um sistema de associação entre as unidades agregadas e a
universidade, em forma de parceria público-privada). Votação em 10 turno

PL 1.005/03
Do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o quadro de cargos dos serviços
auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas. Votação em 1° turno

PRE 2.616/05
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regi-
me Especial de Tributação 15.292, de 2004. Discussão em turno único

PRE 2.286/05
Da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em con-
formidade com o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. Discussão em 1 0 turno

PRE 2.606/05
Da Mesa da Assembléia, que cria, na estrutura da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Serviço de Orientação e Defesa do
Consumidor - Procon Assembléia - e dá nova redação ao inciso IV do
artigo 1 0 da Resolução 5.198, de 21 de maio de 2001, que modifica a
estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais e dá outras providências. Discussão em 1 1 turno

PL 1.991/04
Do governador do Estado, que altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais (redução da carga tribu-
tária nas operações internas com artefatos de joalheria e de ourivesaria,
de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas e
de pedras sintéticas ou reconstituídas). Discussão em 1 0 turno

PL 2.077/05
Do deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica ao município de Recreio. Discussão em 1 0 turno

PL 2.265/05
Do governador do Estado, que altera a Lei 12.688, de 1997, que autoriza a
doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue
a Fundação Instituto do Coração (Cardiominas). Discussão em 1 1 turno

PL 2.460/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre as tabelas de vencimento
básico das carreiras dos profissionais de educação básica que integram o
grupo de atividades de educação básica, de que trata a Lei 15.293, de
2004, os seus reajustamentos e o posicionamento de servidores nas
referidas carreiras. Discussão em 10 turno

PL 2.462/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre as tabelas de vencimento básico
das carreiras do grupo de atividades de saúde. Discussão em 1 1 turno

PL 2.463/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre a instituição de Vantagem
Temporária Incorporável (VTI). Discussão em 1 0 turno

PL 2.542/05
Do governador do Estado, que altera as diversas leis que dispõem sobre os
planos de carreiras do Poder Executivo. Discussão em 10 turno
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8h30
• V Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Parque de Exposições da Gameleira) - painel 1: "0 papel do Estado e da
sociedade na formulação e fiscalização de uma política para a criança e
o adolescente", com a coordenadora da Pastoral do Menor em Minas e
no Espírito Santo, Maria das Graças Fonseca Cruz, e a professora do
Departamento de Ciência Política da UFMG, Maria de Fátima Anastasia

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Programa Educação para a Cidadania - visita de 60 alunos da 7 1 sede
da Escola Municipal Coronel Durval de Barros

• V Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Parque de Exposições da GameLeira) - painel II: "A participação social
na promoção e valorização da diversidade: gênero, raça, etnia, porta-
dor de deficiência, orientação sexual e procedência regional", com o
professor da Faculdade de Ciências Médicas, Paulo César Pinho Ribeiro,
e o professor aposentado do Departamento de Comunicação Social da
UFMG, Paulo Saturnino Figueiredo

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
III) - discutir e votar pareceres de 2 1 turno sobre os PL5 324/03, do
deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre o limite máximo de
alunos por sala de aula, na rede pública de ensino estadual; e 2.069/
05, do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Acessibilidade nas escolas públicas e privadas do Estado,
além de proposições que dispensam apreciação do Plenário

13 horas
• V Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Secretaria de Estado da Educação) - atividades dos grupos de traba-
lho. Grupo 1: "0 papel do Estado e da sociedade na formulação e
fiscalização de uma política para a criança e o adolescente": Grupo II:
"A participação social na elaboração, acompanhamento e fiscalização
do orçamento público": Grupo III: "A participação social na promoção
e valorização da diversidade: género, raça, etnia, portador de deficiên-
cia, orientação sexual e procedência regional"

13h30
• Visita da cnsuL para Assuntos Económicos e Políticos dos Estados
Unidos no Brasil, Kathleen List (Salão Nobre)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - visita aos
slioppings populares de Belo Horizonte e da Região Metropolitana,
para conhecer a realidade dos empreendedores populares
• Seminário "A crise política e a democracia brasileira - (Escola do Legislativo)

- abertura dos trabalhos coro o 2°-vice-presidente da ALMG: deputado
Rogério Correia gerente-geral da Escola do Legislativo, Alaór Messias Marques
Jr.; a diretora do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Fátima Anastasia;
e o ; e um representante da Mesa da Assembléia. Em seguida, mesa redonda
sobre o tema "Quem pode e como pode controlar os representantes públicos
no Brasil?", com os debatedores Charles Pessanha, da UFRO, a professora
Fátima Anastasia e o representante da PUC Minas, Wieland SiLberscheider,
com a coordenação do gerente-geral de Consultoria Temática, Sabino Fleury

• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discutir e votar pro-
posições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar pare-
ceres de 1 1 turno sobre os PLs 2.460, 2.462, 2.463 e 2.542/05, ambos do
governador, que dispõem, respectivamente, sobre as tabelas de vencimento
básico das carreiras dos profissionais que integram os Grupos de Atividades
de Educação Básica e de Saúde, os seus reajustamentos e o posicionamento
de servidores nas referidas carreiras; além dos PLs 2.463/05, do governador,
que dispõe sobre a instituição da Vantagem Temporária IncorporáveL (VTI);
e 2.542/05, do governador, que altera 14 Leis que contêm os planos de
carreiras dos servidores do Poder Executivo, promovendo alguns ajustes

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com os deputados petistas
Virgílio Guimarães (federal), Rogério Correia, Ricardo Duarte e DurvaL
Angelo; o prefeito de Coronel Fabriciano, Chico Simões: e o deputado
estadual Raul Pont (PT-RS. Assunto: o 2 1 turno da eleição para a
escolha do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores

TV ASSEMBLÉIA
7h Repórter Assembléia

7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a

movimentação política no País
8h30 Panorama (ao vivo) - Avaliação do programa saúde da família

9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária, com os pronun-
ciamentos, discussão e votação de proposições

12h Memória e Poder - Entrevista com o prof. Aluisio Pimenta
13h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a

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

na Assembléia e as principais noticias do Estado
14h Visão Parlamentar (ao vivo)

14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

Panorama - Avaliação do programa Saude da Família
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Repórter Assembléia - 2 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado
Compacto Pinga-Fogo
Visão Parlamentar
Sala de Imprensa (inédito) - Fortalecimento do turismo nas
cidades históricas
Repórter Assembléia
Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
Plenário
Panorama - Avaliação do programa Saúde da Família
Repórter Assembléia
Encerramento

18h30
19h

19h30

20h
20h15

21h

22h
22h30

23h
1h

1h30
2h

Legislação e projetos sobre direitos do consumidor, pesquisas de preços, informações, dicas e cartilhas

estão disponíveis para consulta no endereço www.alrng.gov.br. Consulte Serviços/Procon Assembléia

Para enviar dúvidas e reclamações, preencha formulário especffico nessa página.
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