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Parlamentares defendem revisão da taxa
de segurança para eventos de grande porte

A legislação que trata
da taxa de segurança pública
poderá ser revista pela Assem-
bléia Legislativa, para adequar
valores e critérios de cobran-
ça utilizados pela Polícia Mi-
Marcelo Metzker

Litar e pelo Corpo de Bombei-
ros Militar na realização de
eventos culturais de grande
porte. Em audiência pública
conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e de
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Cultura, realizada ontem, a de-
fesa da necessidade de revi-
são da taxa unificou as opi-
niões dos deputados presen-
tes. Os debates tiveram ainda
a presença de produtores de
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Comissão vai
ao Barreiro

eventos e representantes do
Corpo de Bombeiros e das Se-
cretarias de Fazenda e de Cu[-
tura. Na próxima terça, dia 11
de abril, as duas comissões
voltam a se reunir, juntamen-
te com a Comissão de Segu-
rança Pública, para definições
sobre o assunto.

Promotores de eventos
questionaram a constitucio-
naLidade da taxa e pediram a
sua eliminação imediata ou
sua redução a níveis aceitá-
veis, questionando também o
fato de transportadoras, ban-
cos e supermercados não te-
rem que pagar esse tributo. O
representante da Fiemg, Fran-
cisco Simões, denunciou a di-
ficuldade de se aferir o núme-
ro de policiais e viaturas des-
locados para a segurança dos
eventos, que serve com um dos
critérios para a cobrança. Ele
pediu o fim da cobrança pelo
policiamento nas áreas exter
nas ao local do evento e argu-
mentou que é necessária, tam-
bém, a revisão dos procedi-
mentos relativos aos autos de
infração. Páginas 4 e 5

ALMG discute
modelo de TV

Uso da Lei AntimanicomiaL
desnrta muitas rítie m	c	sca

Debates reuueru deputados de duu	 -	-	-
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Críticas de familiares de
deficientes mentais com rela-
ção às políticas públicas de
atendimento aos portadores
de deficiência mental marca-
ram a reunião de ontem da
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social. As
principais divergências envol-
veram a política de implanta-
ção da Lei Antimanicomial,
motivo alegado por represen-
tantes da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte e do gover-
no do Estado para o fechamen-
to de algumas clínicas parti-

culares dedicadas ao atendi- para auaiencia UIJILdL did 1) rdI
mente de pacientes com ne-	A Comissão de Direitos	O governo brasileiro de-
cessidades especiais, inclusi-	Humanos se reúne hoje, a partir verá anunciar em breve o modelo
ve crianças autistas. A lei pro-	das 9horas, no Salão Paroquial	de TV digital a ser adotado no
íbe o isolamento de pacientes da Igreja Crista Redentor,	País. Três sistemas estão entre os
em instituições psiquiátricas.	Barreiro de Cima, em Belo Hori-	candidatos: norte-americano,

Representantes de enti- zonte. O objetivo é debater os europeu e japonês. Este último
dades de familiares de paci- direitos fundamentais das pes-	é o preferido pelo governo e pelas
entes portadores de necessi- soas portadoras de deficiência,	emissoras de TV aberta. O tema
dades especiais divergiram da A Comissão de Saúde discute a	será debatido hoje, às 14h30,
avaliação de que "hospício é situação dos hemocentros mi- no Plenarinho II, pela Comissão
um lugar de exceção, que nas- neiros, às 9h15m, no Plenarinho de Defesa do Consumidor  do Con-
ce como exclusão da diferen- 1, enquanto a de Assuntos Mu- tribuinte. O tema foi discutido
ça", conforme definição da nicipais e Regionalização deba- em maio do ano passado, pela
representante da Prefeitura de te a telefonia celular, às 91h30m,	Comissão de Transporte, Comuni-
Belo Horizonte. Páginas 7 e 8 no Plenannho III. Agenda	cação e Obras Públicas. Agenda



COMISSÕES

Emenda quer
fiscais para

estender alguns
emissoras de tv

benefícios
culturais

Belo Horizonte deve ter
regulamentado o serviço de
guaritas de vigiLância parti-
cular, que é atualmente proi-
bido pelo Código de Posturas
Municipal, conforme informa-
ções prestadas aos deputados
da Comissão de Segurança
Pública, que debateu o tema
ontem. Projetos de lei para
legalizar as guaritas já estão
tramitando na Câmara Muni-
Heena Le

cipal e a questão deve ser re-
solvida nos próximos dois me-
ses, como afirmou o vereador
Fred Costa. Recentemente, a
prefeitura começou a notifi-
car moradores que fazem uso
do serviço.

O vereador Fred Costa,
autor de um dos projetos, dis-
se que a Legalização das
guaritas vai permitir, além de
mais segurança para os mora-

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
aprovou, ontem, requerimento
dos deputados Laudelino Augusto
e Padre João, do PT, solicitando
audiência pública conjunta com
a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para debater o
Projeto de Lei (PL) 2.953/06,
do governador do Estado, que au-
toriza o Executivo a destinar re-
cursos adicionais de R$ 30 mi-
lhões para a implantação da Usi-
na Hidrelétrica de Irapé.

Dois projetos de resolução
de autoria da comissão, que tra-
tam de 14 autorizações para alie-

nação de terras devolutas, tam-
bém tiverem o parecer favorável
aprovado, O PRE 2.888/05, rela-
tado pelo deputado Manos
Fernandes (PPS), trata de áreas
em Santo Antônio do Retiro,
Rio Pardo de Minas, Vargem
Grande do Rio Pardo e Mon-
tezuma. O PRE 2.923/06, re-
latado pelo deputado Doutor
Viana (PFL), trata de áreas em
Indaiabira e Rio Pardo de Minas.

A mensagem 511/06, de
autoria do governador, que en-
caminha relação de processos à
alienação de terras públicas e
devolutas a serem legitimadas
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Reunião debate regulamentação das
guaritas de vigilância particular em BH

dores, a instalação de servi-
ços de água e luz nos postos
de segurança, melhorando as
condições de trabalho dos vi-
gilantes. A vereadora Elaine
Matozinhos, que também tem
um projeto de lei nesse senti-
do, defendeu a utilização das
guaritas como forma de a po-
pulação se defender da vio-
lência e ressaltou que sua re-
gulamentação deve seguir cri-

Deputados
defendem
mudanças
O presidente da Comis-

	

;	são de Segurança Pública, de-
1à putado Zé Maia (PSDB),

apoiou a mudança da legisla-
ção municipal: "A lei, quando
prejudica a população, deve
ser modificada. O poder pú-
blico deve ouvir a população
antes de propor mudanças que
restrinjam ações na área de
segurança". Sargento Rodrigues
(PDT) também pediu cautela
para ações que tratem da segu-
rança das pessoas. "A lei deve
ter discernimento e não pode
prejudicar o cidadão", defen-
deu Doutor Viana (PFL).

Vários representantes de
associações de moradores defen-e deram o uso desse tipo de segu-
rança. Para Talma Ferreira Santos,
presidente da Associação dos Mo-
radores da Fazenda da Serra, na
região do Bairro Castelo, a exis-

peLo Instituto de Terras do Esta- tência de cancelas de segurança
do de Minas Gerais (Iter), teve	contribui para o controle da vi-
aprovado parecer para apresen- olência no local e não fere o di-
tação de um projeto de resolu-	reito constitucional de ir e vir.
ção. O relator foi o deputado	Fátima Gottschalg, da As-
MarIas Fernandes (PPS). Também sociação dos Moradores do
dele foi aprovado requerimento Estoril III, endossou o uso das
solicitando manifestação de cancelas inclusive para proteção
aplauso à Associação dos Cafei- do meio ambiente, o que tam-
cultores de Araguari pela realiza-	bém foi lembrado pelo presiden-
ção da FeniCafé - Edição 2006, te da Associação dos Moradores
em março passado.	 do Belvedere, Bruno Gonini.
Presenças - Deputados Padre Presenças Deputados Zé Maia
João (PT), presidente; Marlos (PSDB), presidente; Sargento Ro-
Fernandes (PPS), vice; Doutor drigues (PDT), Antônio Júlio (PMDB),
Viana (PFL) e Luiz Humberto Car- Weliton Prado (PT), Doutor Viana
neiro (PSDB).	 (PFL) e Manos Femandes (PPS).

	

U Projeto de Lei (F'L)	parecer favorável de 1 turno

	

2.080/05, que altera a Legis-	da Comissão de Cultura. De
Lação sobre a concessão de autoria do deputado Dalmo

	

incentivos fiscais para proje-	Ribeiro Silva (PSDB), o proje-

	

tos culturais, recebeu ontem	to visa incluir emissoras de

Deputado Gil Pereira e deputada La nosso Lucas

Comissão de Etica e
Decoro é reinstalada
O deputado Antônio Jú- missão ser um homem que não

Lia (PMDB) foi eleito, ontem, tem medo. Ele solicitou que
presidente da Comissão de Eti- todos os problemas sejam en-
ca e Decoro Parlamentar da frentados à luz do Regimento
Assembléia Legislativa. Dilzon	Interno da Assembléia.
Melo (PTB) foi escolhido como Já o deputado Sebas-
vice. A comissão deverá ter reu- tião Helvécio (PDT) sugeriu
niões quinzenais, em dia da que a comissão tenha uma ati-
semana a ser definido, e tam- tude mais proativa na busca
bém esporádicas, quando se	pela ética na política. Dizen-
fizerem necessárias.	 do-se preocupado com o que

Antônio Júlio, que já foi chamou "subserviência a ou-
presidente e corregedor da As- tros poderes", ele afirmou que
sembléia, agradeceu pelos vo- a Comissão de Ética pode avan-
tos dos colegas e disse que çar no sentido da valorização do
espera contar com a colabora- Poder Legislativo. "Além de ava-
ção dos demais deputados e liar o comportamento individu-
do corpo técnico da Casa para aI do parlamentar, podemos
que a função da comissão seja também avaliar o comportamen-
desempenhada da melhor for- to da instituição como um
ma possível. Ele ressaltou a	todo", disse o deputado.
importância desse trabalho,	Presenças - Deputados An-
principalmente diante do atual tônio Júlio (PMDB), presi-
cenário político brasileiro,	dente; Dilzon MeIo (PTB),

Os deputados que fize- vice; Gil Peneira (PP); Gustavo
ram uso da palavra destacaram Valadares (PFL); Padre João
que Antônio Júlio tem todos (PT) e Sebastião Helvécio
os atributos necessários para (PDT). Além deles, integra a
exercer bem o seu papel. Pa- comissão, como membro efe-
dre João (PT) falou sobre o fato tivo, o deputado Luiz Hum-
de o novo presidente da co- berto Carneiro (PSDB).

rádio e televisão comunitári-	O PL 2.080 //05 agora segue
as entre os beneficiários da Lei	para análise da Comissão de
12.733, que instituiu esses	Fiscalização Financeira e Or-
benefícios fiscais em 1997.	çamentária antes de ir a vo-
Pela proposta original, só po-	tação em Plenário.
derão se beneficiar desses in-	A comissão aprovou ain-
centivos as emissoras que ti-	da dois requerimentos para a
verem constituído seus conse-	realização de audiências pú-
Lhos comunitários, conforme	blicas. O deputado Biel Ro-
determina a Lei Federal 9.612,	cha (PT) quer debater o PL
de 1998, que regulamenta a	2.880/05. De autoria da de-
radiodifusão comunitária.	putada Elisa Costa (PT), esse

"A inclusão das rádios e projeto tem o objetivo de
TVs comunitárias na relação garantir que todas as regiões
dos segmentos a serem bene- do Estado sejam contempla-
ficiados pela Lei 12.733 per- das com benefícios fiscais de
mitirá que esses importantes incentivo à cultura, observa-
setores se consolidem como da a proporcionalidade da ar-
instrumentos de promoção e recadação de ICMS. Os depu-
inclusão cultural do cidadão	tados Rogério Correia (PT) e
mineiro", considera a relatora, Biel Rocha solicitam audiên-
deputada Vanessa Lucas cia para debater a recupera-
(PSDB), em seu parecer. Ela ção do patrimônio e da me-
apresentou uma emenda, que mónia cultural ferroviária do
foi aprovada, incluindo tam- Estado, com a realização de
bém, entre os beneficiários da visitas a estações de trem
legislação de incentivo, emis- desativadas na Zona da Mata
soras de rádio e televisão e no Norte de Minas.
educativas e culturais sem Presenças - Deputados Gil
fins lucrativos, além de reti-	Pereira (PP), presidente;
rar a necessidade de criação	Vanessa Lucas (PSDB), vice; e
dos conselhos comunitários.	Biel Rocha (PT).

r	Lo
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Deputado Antonio Julio e eleito presidente da comissão

térios, como aprovação da
população e localização. "As
forças de segurança, por si
sós, não conseguem conter
a onda avassaladora de vio-
lência", afirmou. Fred Costa
lembrou, ainda, que a Câma-
ra Municipal promoverá, nes-
te ano, uma revisão dos dis-
positivos do Código de Pos-
turas e da Lei do Uso e Ocu-
pação do Solo.

mjssáosobre guaritas

Destinação de verba para Irap
serádiscutida em audiência



Corpo de Bombeiros informa sobre isenções
Marcelo °ietzker
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Assembléia Legislativa poderá rever
vaLor de taxas de segurança em eventos

A Assembleia Legislativa
poderá rever a legislação que
trata da Taxa de Segurança Pú-
bLica, adequando valores e cri-
térios de cobrança utilizados
pela Polícia Militar e pelo Cor-
po de Bombeiros Militar para
realização de eventos cultu-
rais de grande porte. Em au-
diência pública conjunta das
Comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária e de
Cultura, na manhã de ontem,
com a presença de produto-
Marcelo N'etzknr

res de eventos e representan-
tes do Corpo de Bombeiros e
das Secretarias de Fazenda e de
Cultura, a defesa da necessi-
dade de revisão da taxa unifi-
cou as opiniões dos deputa-
dos presentes. Ficou definido
que, nos próximos dias, eles
vão analisar quais são as mu-
danças necessárias para ade-
quar a Legislação à realidade,
consultando a Fazenda sobre
os impactos das alterações.
Na próxima terça-feira, dia 11

de abril, as duas comissões
voltam a se reunir, juntamen-
te com a Comissão de Segu-
rança Pública, para definições
sobre o assunto.

Na opinião do deputa-
do Domingos Sãvio (PSDB),
presidente da Comissão de Fis-
calização Financeira e autor
do requerimento que deu ori-
gem à audiência, quando a
taxa foi instituída, a legisla-
ção tratou de uma situação
geral, mas agora os casos es-

pecíficos precisam ser revis-
tos. Ele citou o exemplo da
taxa cobrada pelo Corpo de
Bombeiros, que é calculada
por metro quadrado. "Em
eventos realizados em parques
de exposições, com áreas de
vários hectares, o custo fica
inviável para os promotores",
afirmou Domingos Sávio. Ele
defendeu também a revisão
da taxa sobre o policiamento
que é feito do lado de fora do
Loca[ do evento.

Leonardo Dias, diretor
da DM Promoções, disse que
o setor de entretenimento e
eventos, além de impulsionar
o turismo e a atividade eco-
nômica, é grande gerador de
empregos. Segundo ele, da-
dos da Fundação João Pi-
nheiro, de 1998, revelam que
o setor gera 53°I mais pos-
tos de trabalho do que a in-
dústria automobilística, e
100% mais do que a indús-

tria de eletrodomésticos. Mas
ele se queixou da taxa de se-
gurança, que estaria inviabili-
zando a realização de muitos
eventos. Leonardo Dias ques-
tionou a constituciona[idade
da taxa e pediu sua "elimi-
nação imediata ou redução
a níveis aceitáveis", além de
questionar o fato de trans-
portadoras, bancos e super-
mercados não terem que pa-
gar esse tributo.

Francisco Simões, asses-
sor jurídico da Federação das
Indústrias (Fiemg), denunciou
a dificuldade de se aferir o nú-
mero de policiais e viaturas
deslocados para a segurança dos
eventos, que serve com um dos
critérios para a cobrança. Ele
pediu o fim da cobrança pelo
policiamento nas áreas externas
ao local do evento e argumen-
tou que é necessária, também, a
revisão dos procedimentos re-
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lativos aos autos de infração.
Newton Bernardino de Souza,
presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Cláudio,
afirmou que a cobrança in-
viabiliza eventos sem cobrança
de ingresso; e Hérzio Mansur,
representante da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM), tam-
bém pediu a revisão da Legisla-
ção, ressaltando, no entanto, a
importância do trabalho dos
bombeiros e policiais militares.

As alegações de ilegali-
dade da taxa e de cobrança
em eventos de livre acesso
foram contestadas pelo te-
nente-coronel BM Cláudio Vi-
nício Sena Teixeira, sub-
corregedor do Corpo de Bom-
beiros Militar. Ele informou
que a constitucionalidade da
taxa de segurança já foi de-
cidida pela Justiça e expli-
cou que eventos de nature-
za cultural, de livre acesso
público e sem cobrança de
ingresso a qualquer título,
são isentos da taxa de segu-

Os deputados Domin-
gos Sávio (PSDB), Biel Ro-
cha (PT), Sebastião Helvécio
(PDT), Weliton Prado (PT),
Dilzon MeIo (PTB), Antônio
Júlio (PMDB) e Fábio Avelar
(PSC) defenderam a neces-
sidade de aprimoramento da
legislação. José Henrique
(PMDB) acrescentou que é
necessário discutir também

rança pública. A isenção é
assegurada pelo Decreto
43.779, de 2004, que alte-
rou o artigo 27 do Regula-
mento das Taxas Estaduais.

Cláudio Vinício esclare-
ceu, ainda, que a mesma le-
gislação determina que, para
o cálculo das taxas, não são
consideradas as áreas destina-
das a jardinagem, refloresta-
mento, mata nativa e as áreas
consideradas impróprias por
terem características geológi-
cas ou topográficas que im-
possibilitem a sua exploração.

a melhoria da estrutura da PM
para dar cobertura aos even-
tos, sobretudo no interior do
Estado. Ele lembrou que, em
algumas regiões, há distritos
de até 3 mil habitantes que
não contam nem sequer com
um policial para cuidar da se-
gurança da população.

Ao final da reunião, o
deputado Domingos Sávio

Segundo o bombeiro militar,
a taxa é cobrada quando o po-
liciamento normal, pago pela
sociedade por meio dos im-
postos, é deslocado para co-
brir eventos específicos de
caráter privado, mas a
corporação está aberta a dis-
cutir a revisão da legislação.

Paulo Carvalho, asses-
sor da Superintendência de
Tributação da Secretaria de
Estado de Fazenda, também
ressaltou que a cobrança
incide sobre eventos de ca-
ráter privado, e a taxa re-

propôs que as comissões vol-
tassem a se reunir no dia 11
de abril, e o deputado An-
tônio Júlio apresentou re-
querimento, aprovado, su-
gerindo que a reunião acon-
tecesse em conjunto tam-
bém com a Comissão de Se-
gurança Pública.
Presenças - Deputados
Domingos Sávio (PSDB),

presenta uma contrapartida
à prestação de um serviço
pelo Estado. "Seria injusti-
ça se a PM e o Corpo de
Bombeiros prestassem ser-
viços privados sem paga-
mento de taxa, enquanto a
população paga imposto",
analisou. Ele finalizou di-
zendo que a Assembléia
Legislativa é o foro apro-
priado para se discutir a re-
visão da lei e frisou a im-
portância de parceria entre
todas as partes envolvidas
nas definições.

presidente da Comissão
de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária;
Dilzon Melo (PTB), José
Henrique (PMDB), Sebas-
tião Helvécio (PDT), Biel
Rocha (PT), Fábio Avelar
(PSC), Luiz Humberto
Carneiro (PSDB), Antô-
nio Júlio (PMDB) e We-
liton Prado (PT).

Vários deputados defenderam a mudança na lei sabre taxa de segurança pública

Promotores de shows criticam taxas cobradas
Deputados pretendem aprimorar legislação



Alenca ao S±eua Jr, Cebo ikIoreiro, Jo Moraes, Rosemer SiC a Esteio de Souza e Maria Helena Roscoe
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Críticas de familiares
de deficientes mentais
com relação às políticas
públicas de atendimento
aos portadores de defici-
ência mental marcaram a
reunião de ontem da Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social.
As principais divergências
envolveram a política de
implantação da Lei An-
timanicomial, justificativa
apresentada por represen-
tantes da Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte e
pelo governo do Estado
para adoção de medidas
que levaram ao fechamen-
to de algumas clínicas par-
ticulares dedicadas ao

Para averiguar as de-
núncias feitas durante a reu-
nião, o presidente da Comis-
são de Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social, depu-
tado Alencar da Silveira Jr.
(PDT), afirmou que os depu-

atendimento de pacientes
com necessidades especiais,
inclusive crianças autistas.

Um dos casos que mais
causou protestos dos partici-
pantes da reunião envolveu o
Hotel Crescer, clínica que hoje
funciona com base em uma
decisão liminar da Justiça em
Nova Lima, após o governo do
Estado ter pedido seu fecha-
mento. Antes disso, a mesma
instituição já havia sido fe-
chada em 2005, quando ain-
da funcionava em Belo Hori-
zonte, por determinação da
prefeitura. De acordo com a
presidente da Associação de
Pais e Amigos de Portadores
de Necessidades Especiais
(Apape), Estela Mares de Sou-

tados programarão visita às
instalações municipais
dedicadas ao atendimento
dos portadores de deficiência
mental. "Vamos criar uma co-
missão para pedir providên-
cias ao governo do Estado e à

za, tanto a prefeitura quanto
o Estado consideraram que o
Hotel Crescer oferecia um tra-
tamento inadequado aos pa-
cientes, contrário à política
para sua inclusão social, ava-
liação da qual ela discorda.
"Eles fizeram essa avaliação
baseados só nas fichas dos
pacientes, sem ouvir os pro-
fissionais", afirmou EsteLa.

A coordenadora munici-
pal de Saúde Mental de Belo
Horizonte, Rosimeiri Silva,
defendeu a política pública,
inspirada na Lei Antima-
nicomial. "Hospício é um lu-
gar de exceção. Ele nasce
como um Lugar de exclusão da
diferença", afirmou. Segundo
ela, a prefeitura oferece diver-

prefeitura. Vamos dar a eles o
prazo de dez dias. Depois dis-
so, vamos ao Ministério Pú-
blico", afirmou o deputado
Alencar da Silveira. O deputa-
do Célio Moreira (PSDB), por
sua vez, defendeu a criação de

sas alternativas aos portado-
res de deficiência mental e
suas famílias, como os sete
Centros de Referência em
Saúde Mental (Cersams), 65
equipes de saúde mental e
nove equipes para atendi-
mento pediátrico.

As alternativas apresen-
tadas pela prefeitura foram
criticadas pelos familiares dos
pacientes, que denunciaram
deficiências de atendimento
nos serviços municipais, in-
clusive maus tratos contra
pacientes atendidos nos
Cersams. Entre os problemas
relatados, alguns deficientes
mentais teriam sido dopados
e deixados sem banho. Mui-
tos se queixaram de que en-
frentam acusações criminais
de abandono de incapaz, por
terem recorrido a instituições
privadas.

Mãe de um portador de
deficiência mental, Estela de
Souza afirmou que a inter-
nação dos pacientes, em al-
guns casos, é necessária até
mesmo para viabilizar sua in-
clusão social. "A distância
momentânea deles nos causa
muito sofrimento, mas sabe-
mos que é necessária para sua
socialização", afirmou. A psi-
quiatra e presidente da Asso-
ciação dos Amigos Autistas
(AMA), Maria Helena Roscoe,
chamou atenção para o que
considera um exagero da po-
lítica antimanicomial: "Não
há explicação para a omissão
do Estado com relação aos
autistas. Muitas vezes, a pre-
texto de fazer inclusão (dos
pacientes), acaba-se fazendo
exclusão", argumentou.

uma comissão especial para
discutir o atendimento aos
portadores de deficiência
mental. "Tenho certeza de que
é possível instalar essa comis-
são já na próxima semana",
avaliou o parlamentar.

Entidades e
Também na reunião da

Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social de
ontem, a presidente da Apape,
Estela de Souza, pediu a ajuda
dos deputados estaduais para
organizar um amplo debate e
uma investigação sobre as con-
seqüências da aplicação da Lei
Antimanicomial sobre os usuá-
rios dos sistemas públicos de
saúde e suas famílias. Outra
reivindicação prioritária, se-

deputadas pedem mudanças nas leis
gundo a dirigente, é a discus-	tais. Não podemos construir	serão assistidos os pacientes
são e aprovação de uma lei que manicômios, mas temos que de autismo. Não podemos cair
permita aos portadores de	avaliar quais são os portado-	no exagero de considerar ho-
deficiência mental e seus fami-	res de necessidades especiais téis e escolas como institui-
Liares recorrerem às instituições que têm como entrar em um	ções de isolamento", disse a
privadas, de forma segura.	processo de inclusão em es- deputada. Ao final da reunião,

A deputada Elisa Costa	colas", afirmou a parlamentar, os deputados que integram a
(PT) defendeu a legislação A situação dos autistas Comissão do Trabalho, da Pre-
antimanicomial, mas afirmou recebeu uma atenção espe- vidência e da Ação Social de-
que é necessário um processo cial da deputada Jô Moraes cidiram marcar nova audiên-
de transição em parceria com (PCdoB). "E necessário aper- cia pública sobre o assunto,
todas as associações de pais feiçoar a legislação para de- a fim de ouvir os representan-
e amigos de deficientes men- terminar quando, como e onde tes do governo do Estado.

Aplicação da Lei Antimanicomiai recebe
crÇti cas em audiência na Assemb[e"ia

Deputados querem criar comissão sobre o tema
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Aprovado parecer a projeto que cria Selo-Inclusão
Foi aprovado pela co-	da deputada [Lisa Costa, reco-	as suas reivindicações junto	declaração de utilidade públi-

missão, em 1 1 turno, pare- menda a aprovação do proje-	a esse órgão; e o segundo, da ca e sete requerimentos.
cer ao Projeto de Lei 2.204/ to, na forma do parecer apro- deputada Elisa Costa, que soLi- Presenças - Deputado Alencar
05. O PL institui o Certifica-	vado pela Comissão de Consti-	cita a realização de audiência	da Silveira Jr. (PDT), presi-
do-Inclusão e o Selo-Inclusão	tuição e Justiça.	 pública para subsidiar a elabo-	dente; deputados Célio
de Sociedade Inclusiva, a ser Requerimentos aprovados - ração do parecer ao PL 2.236/ Moreira (PSDB), Jõ Moraes
concedido à pessoa física ou	Foram também aprovados dois 05, que dispõe sobre a conces- (PCd0B), Elisa Costa (PT) e
jurídica que adaptar suas requerimentos, o primeiro de-	são de incentivos fiscais com o	Maria Tereza Lara (PT). Além
edificações e treinar seus fun-	les de autoria do deputado	objetivo de estimular o apoio dos citados na matéria, tam-
cionários, eliminando as bar-	DaLmo Ribeiro Silva (PSDB), em	a projetos sociais no Estado.	bém participou da reunião,
reiras arquite-tônicas e soci-	que solicita a realização de	Foram aprovados ainda,	entre outras autoridades, o
ais, a fim de garantir o acesso	audiência pública para discu-	pela comissão, 27 proposições juiz da 3a Vara de Família da
às pessoas com deficiência e tir a situação dos aposenta- que dispensam apreciação do Comarca de Belo Horizonte,
idosas. O parecer, de autoria	dos e pensionistas do INSS e	Plenário, sendo 20 projetos de	Reinaldo Portanova.



A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou on-
tem pareceres pela constitu-
cionalidade de oito proposi-
ções e pela inconstitu-
cionalidade de outras três.
Entre os projetos de Lei (PL)
que tiveram parecer favorável
está o que obriga a Loteria
Mineira a destinar pelo menos
50% dos bilhetes lotéricos à
divulgação de informações so-
bre pessoas desaparecidas; o
que altera lei para incluir pes-
soas acompanhadas por crian-
ças de colo entre aquelas a te-
rem atendimento prioritário
nas agências bancárias; e o que
cria prêmio por produtividade
para os servidores do Institu-
to de Pesos e Medidas do Es-
tado de Minas Gerais (Ipem).

0 deputado George Hil-
ton (PP), relator do PL 2.954/
06, do deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT), que trata da
Loteria Mineira, apresentou
um substitutivo à matéria.
Esse substitutivo acrescen-
ta artigo à Lei 15.432, de
2005, que institui o Siste-
ma de Comunicação e Ca-
dastro de Pessoas Desapare-
cidas no Estado. O artigo
determina que a Loteria de-
verá inserir nos bilhetes
emitidos em cada concurso
fotos e dados de pessoas

ff'o

,

Deputados analisam extensa pauta de projetos e requerimentos	
SÉ

desaparecidas. Originalmen-	O PL 3.012/06, do de- deputado Gustavo Corrêa
te, o projeto prevê a putado Gilberto Abramo (PFL), apresentou a emen-
destinação de pelo menos (PMDB), altera a Lei 10.837, da n° 1, que aperfeiçoa o
50% dos bilhetes à divulga- de 1992, que dispõe sobre projeto, promovendo tam-
ção desse tipo de informa- atendimento prioritário nas bêm a adequação da lei es-
ções. O relator lembra que,	agências e postos bancári- tadual ao Estatuto do Ido-
anualmente, são registrados	os, estendendo a garantia às so (Lei Federal 10.741, de
em Minas 3 mil casos de pes- pessoas acompanhadas por 2003) e à Lei Federal
soas desaparecidas.	crianças de colo. O relator,	10.048, de 2000.

Relator do projeto do Ipem apresenta emendas
O deputado Sebastião

Costa (PPS) foi o relator do
PL 2.919/06, do governador,
que define a quem cabe o
exercício da autoridade
metrológica de avaliação de
conformidade e qualidade de
produtos e serviços, bem
como suas competências; e
institui Prêmio por Produti-
vidade em Metrologia Legal e
Qualidade Industrial de Pro-
dutos aos servidores do Ipem.
Os valores, a periodicidade e
a forma de cálculo do prémio
serão estabelecidos em regu-
lamento. Ele apresentou três
emendas ao projeto.

O relator informa que o
Inmetro firmou com o Ipem o
convênio 11/05, pelo prazo de
cinco anos, delegando ao ins-
tituto estadual as atividades
na área de metrologia legal e
de qualidade de bens e servi-
ços e indicando as atividades
passíveis de delegação ao Es-
tado. Para o deputado, por-
tanto, o projeto não pode
atribuir aos servidores do
Ipem competências relativas
ao desempenho de atividades
de fiscalização metrológica e
de conformidade, já que elas
foram previamente definidas
pela União e delegadas ao Es-

tado por convênio. Por esse
motivo, apresentou a emenda
n° 1, que retira as competên-
cias atribuídas á autoridade
metrológica, pois compete à
União legislar sobre a matéria.

A emenda n° 2 supri-
me as expressões "auxiliar
de atividades operacio-
nais" e "auxiliar de gestão,
metrologia e qualidade" do
caput do artigo 3 1 , já que
os servidores ocupantes de
cargos dessas carreiras
não teriam competência
legal para o exercício da
função de autoridade
metrológica.

Já a emenda n° 3 dá
nova redação ao parágrafo
1° do artigo 4 0 , para que o
prêmio por produtividade
possa ser atribuído a todos
os servidores do Ipem que te-
nham alcançado pelo menos
70% do valor máximo da ava-
liação de desempenho indi-
vidual. Integra na internet
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Adelmo Carnei-
ro Leão (PT), George Hilton
(PP), Gustavo Corrêa (PFL),
Sebastião Costa (PPS) e Di-
nis Pinheiro (PSDB).
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PL obriga Loteria a destinar 50% de bilhetes
para divulgação de pessoas desaparecidas
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Assembléia recebe três projetos de lei
do governador em Reunião Ordinária
Três mensagens do to Sustentável das Bacias	As outras duas mensa- ciais e de lazer e para o Pro-

governador Aécio Neves Hidrográficas do Estado de gens tratam de doação de ter- grama de Saúde da Família
encaminhando projetos de Minas Gerais (Fhidro). O renos de propriedade do Estado (PSF). Se, em cinco anos, os ter-
lei foram lidas ontem, du- inciso determina que SS/o da aos municípios de António Prado renos não forem usados para as 6-
rante Reunião Ordinária do cota destinada ao Estado, a de Minas e Piedade de Ponte Nova, nalidades previstas nos respectivos
Plenário da Assembléia  título de compensação fi - ambos na Zona da Mata mineira, projetos, serão novamente incor-
Legislativa. Uma das pro- nanceira por áreas inunda- O imóvel para António Prado de- parados ao patrimônio do Estado.
postas visa modificar a re-	das por reservatórios para a	verá ser usado para a construção	O Plenário recebeu ainda
dação do inciso VII do ar-	geração de energia elétrica,	de via pública. E a área em Pie- oficio do presidente do Tribu-
tigo 3 0 da Lei 15.910, de	sejam incluídos entre os re- dade de Ponte Nova se desti-	nal de Contas, Eduardo Carone
2005, que dispõe sobre o cursos do fundo. O objetivo na à construção de um cen- Costa, apresentando a presta-
Fundo de Recuperação,	do projeto é diminuir esse tro comunitário de assistência ção de contas da instituição
Proteção e Desenvolvimen- percentual para 50%.	social para os programas so- referente ao ano de 2005.

ORDEM'1 1111) V

9 e 20 horas
Reunião Extraordinária - Destina-se à apreciação da mesma pauta da
Reunião Ordinária

14 horas
Reunião Ordinária

PRE 3.081/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regi-
me Especial de Tributação 014/05, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292,
de 2004, à empresa Varig Logística S.A. Discussão em turno único

PRE 3.121/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que ratifica o Regime Especial de
Tributação 001/06, nos termos do artigo 7° da Lei 15.292, de 2004, à empresa unifligo
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.122/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 002 1106, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Friboi Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.123/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 003/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Nogueira Rivelli Irmãos Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.124/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 004/06, nos termos do artigo 7° da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.125/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tribu-
tação 005/06, nos termos do artigo 7° da Lei 15.292, de 2004, à Empresa
Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.126/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 006/06, nos termos do artigo 7' da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Organizações Francap S.A. Discussão em turno único

PRE 3.127/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação 007/2006, nos termos do artigo 7 1 da
Lei 15.292, de 2004, à Empresa Avivar Alimentos Ltda. Discus-
são em turno único

PRE 3.128/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 008/2006, nos termos do artigo 7 0 da Lei 15.292, de 2004,
à Empresa Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. Discussão
em turno único

PRE 3.129/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 009/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Independência Alimentos Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.130/06
Da Comissão de Fiscalização Finan!eira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 010/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Dagranja Agroindustrial Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.131/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 011/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Frigorifico Mataboi S.A. Discussão em turno único

PRE 3.132/06
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 012106, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Frigorífico Industrial Vale do Piranga. Discussão em turno único

PRE 3.133/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 013/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Barbosa Cia Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.134/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 014/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Frisa Frigorifico Rio Doce S.A. Discussão em turno único

PRE 3.135/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 016/2006, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004,
à Empresa Sadia S/A. Discussão em turno único

PRE 3.136/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 018/06, nos termos do artigo 7° da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.137/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 019/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Matadouro e Frigorifico Paladar Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.138/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 020/06, nos termos do artigo 7 0 da Lei 15.292, de 2004, à
Empresa Rio Branco Alimentos S/A. Discussão em turno único

PI. 2.196/05
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Monte Santo de Minas os imóveis que especifica. Discussão em 1 1 turno

PI, 2.732/05
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
o imóvel que especifica. Discussão em 1 1 turno

PL 3.063/06
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., destinada à execução
do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviárias no Vale do
Rio Doce. Discussão em 1 0 turno
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
*Comissão de Direitos Humanos (Barreiro de Cima/Belo Horizonte) -
discutir os direitos fundamentais dos deficientes. Convidados: sub-
secretário de Estado Direitos Humanos de Minas Gerais, João Batista
de Oliveira; superintendente da Coordenadoria de Apoio e Assistên-
cia á Pessoa Portadora de Deficiência, Flávio Couto e Silva de Olivei-
ra; presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência,
Luzia Paulina Silva Zolini; coordenador municipal de Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência de Belo Horizonte, José Carlos Dias
Filho; pároco da Igreja Cristo Redentor, Márcio Antônio Vidal de
Negreiros; e o advogado Juvenil Alves. Discutir e votar parecer de 10
turno sobre o Pi- 1.987/04, do deputado Ricardo Duarte, que esta-
belece diretrizes para as ações do Estado na prevenção e na redução
de danos causados à saúde pelo uso constante de substâncias cau-
sadoras de dependência química

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho 1) - discutir a situação dos
hemocentros em Minas Gerais e as políticas implementadas pela
Fundação Hemomínas. Convidados: secretário de Estado de Saúde,
Marcelo Gouvêa Teixeira; diretora da Fundação Hemominas, Anna
Bárbara de Freitas Carneiro Proietti; coordenadora do Hemocentro
de Juiz de Fora, Andréia Magalhães Nicolato; coordenador do
Hemocentro de Montes Claros, Marcelo Guimarães Pereira, coordena-
dor do Hemocentro de Belo Horizonte; Carlos Guilherme Quintino
Vieira; coordenador do Hemocentro de Uberaba, Paulo Roberto
Juliano Martins; e o presidente do Sind-Saúde, Renato Barros

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho II) -
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e membros das
comissões permanentes (Plenarinho IV) - discutir e votar parecer de
turno único do Pi- 2.950/05, do governador do Estado, que auto-
riza a abertura de crédito suplementar no valor de R$1,020 milhão
ao Orçamento do Estado, em favor do Ministério Público
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho
III) - debater a implantação de telefonia celular nos municípios de
Minas Gerais. Convidados: secretário de Estado de Turismo; secretá-
rio de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
Manoel da Silva Costa Júnior; secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Wilson Brumer; presidente da Associação Mineira
dos Municípios, Celso Cota Neto; diretor-geral do Departamento

Estadual de Telecomunicações (Detel), Ivan Alves Soares; diretor do
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de
Minas Gerais (Sinttel - MG), Elmis Geraldo de Almeida Fernandes; e o
gerente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Esta-
do de Minas Gerais, José Dias Coelho Neto. Discutir e votar proposi-
ções que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
discutir e votar parecer de 10 turno dos PLs: 48/03, do deputado
Rogério Correia, que cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem das
Flores; 2.433/03, do deputado Sebastião Costa, que acrescenta dispo-
sitivo á Lei 15.424, de 2004; 2.675/05, do deputado George Hilton,
que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo
4 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Especial do Cooperativismo (Plenarinho 1) - apreciar
relatório final
• Programa Educação para a Cidadania (Plenário) - visita de 20
alunos da Escola Estadual Guilherme Lage e 20 alunos do Colégio
Batista, participantes do Parlamento Jovem
4h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
- debater a implantação do sistema de TV digital no Brasil. Convida-
dos: ministro das Comunicações, Hélio Costa; presidente da Abert; José
Inácio Pizani, coordenador executivo do FNDC, Celso Augusto Schroder;
reitor da UFMG, prof. Ronaldo Tadêu Pena; presidente do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Aloisio Soares Lopes
• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discutir e votar parecer de
proposições em redação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e
votar parecer de 1 1 turno sobre emenda ou substitutivo do PL 3005/
06, que altera a Lei Delegada 37, de 1989, que reestrutura a remune-
ração do pessoal da Polícia Militar

• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) - discutir e votar parecer de 1 0 turno sobre emenda ou substitutivo
do Pi- 1.625/04, do deputado George Hilton, que acrescenta parágrafo
único ao artigo 50 da Lei 11.393, de 1994, com alterações da Lei 12.281
de 1996, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização (Find)

20 horas
o Reunião Extraordinar(a (Plenário)

TV ASSEMBLÉIA

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Trabalho e renda

9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
12h Assembléia Debate - Rumos da economia
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia - 1 1 edição (ao vivo) O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo
14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições
18h30 Panorama - Trabalho e renda

19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h30 Repórter Assembléia - 2 1 edição (ao vivo) - O que

acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado
20h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
21h Memória e Poder - Depoimento do Padre João Batista

Libanio
22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama - Trabalho e renda

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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