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Reuniões com convidados e uma audiência
em Jequitinhonha estão na pauta de hoje

4

Além da audiência públi-
ca da Comissão de Meio Ambi-
ente e Recursos Naturais,
marcada para as 9h30 na cida-
de de Jequitinhonha, outras
três reuniões com convidados
estão previstas para hoje, na
Assembléia. Em Jequitinhonha,
os deputados vão debater a de-
sapropriação das terras a que
se refere o Decreto Federal que
cria a Reserva Biológica da Mata
Escura. O encontro, requerido
pelos deputados Laudelino
Augusto (PT), João Leite

(PSDB) e Doutor Ronaldo (PDT),
será realizado na Associação
Atlética Banco do Brasil (AABB).

As 10 horas, a Comissão
de Segurança Pública discute a
proposta de flexibilização da lei
que trata dos crimes hediondos.
Criada com o objetivo de au-
mentar o rigor no tratamento
prisional dos condenados por
crimes graves, que provocam
grande clamor social, a Lei Fe-
deral 8.072, de 1990, não pre-
vê regressão de regime, com o
abrandamento da pena. No

entanto, o inchaço no sistema
prisional do País levou o Conse-
lho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) a sugerir a
volta do regime progressivo para
uma maior ressocialização dos pre-
sos. O deputado Zé Maia (PSDB),
presidente da comissão, foi o au-
tor do requerimento para a audi-
ência pública, por considerar o
tema importante e controverso.

As 14h30, o impacto
econômico e a geração de em-
prego decorrentes da criação de
unia aeroporto nas proximida-

des de Ouro Preto é tema de reu-
nião da Comissão de Trabalho,
Previdência e Ação Social. En-
tre os convidados para a au-
diência estão os prefeitos de
Itabirito, Mariana e Ouro Preto.
Também às 14h30, reúne-se a Co-
missão de Cultura, com o objeti-
vo de levantar subsídios para
votação do parecer ao Projeto de
Lei 2.880/05, que altera a Lei
12.733, de 1997, regionalizando
a concessão de incentivos fiscais
para estimulara realização de pro-
jetos culturais no Estado.

tecnologia
/ digital

considerado obsoleto pelos es-
pecialistas presentes.

Os deputados Laudelino
Augusto (PT), Doutor Viana
(PFL) e Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) enfatizaram aimportan-
cia de se discutir melhoro tema
antes de definir o modelo a ser
adotado no Brasil. A comissão
aprovou requerimento para que
seja solicitada audiência com os
ministros das Comunicações, Hé-
lio Costa, e da Ciência e Tecno-
logia, Sérgio Machado Rezende,
em caráter de urgência, para
discutir o assunto. Página 2
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Técnicos defendem adoção de
brasileira para implantar P

u herrn p be qarninimrwiv A Comissão de Educação
reuniu-se ontem em Santa Rita
do Sapucai, cidade que é sede
do Instituto Nacional de Te-
lecomunicações (mateI),
para discutir a implantação
da TV digital no Brasil. En-
tre os participantes estive-
ram técnicos e pesquisado-
res que tentaram mostrar aos
deputados que o Brasil de-
tém tecnologia para a TV di-
gital superior às produzidas no
exterior. O modelo japonês, que
seria uma das opções estuda-
das pelo governo federal, foi

Universitários conhecem
funcionamento da GPI

Alunos do curso de Ci-
ências Sociais da PUC Minas
São Gabriel participantes do
Parlamento Jovem 2006 esti-
veram ontem na Assembléia,
onde conheceram de perto a
estrutura e o funcionamento
da Gerência de Projetos
Institucionais (GPI) da Casa.
Na opinião dos universitá-
rios, o encontro foi importan-
te, pois a dinámica da plená-

ria final do Parlamento Jovem
é bastante similar à de um se-
minário legislativo, do tipo
que é organizado pela GPI. O
tema da edição deste ano é
"Ética na vida pública e cida-
dania", e será analisado sob
três aspectos: participação
política, relação capital/tra-
balho, e acesso à informação
e comunicação. Leia mais so-
bre a visita na internet
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Tecnologia brasileira para TV digital é
superior às desenvoLvidas fora do Pais

O Brasil tem tecnologia
para adotar um sistema de TV
digital próprio. Esse foi o con-
senso entre os participantes
da audiência pública realiza-
da em Santa Rita do Sapucai,
ontem, pela Comissão de Edu-
cação, Ciência, Tecnologia e
Informática. Participaram do
encontro três deputados: o
presidente da comissão, Dou-
tor Viana (PFL); Laudelino
Augusto (PT); e Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), que solicitou
a reunião. A cidade fica na
região conhecida como "Vale
da Eletrônica" e é sede do Ins-
tituto Nacional de Telecomu-
nicações (mateI), centro de
referência em pesquisa e pro-
dução tecnológica no País.

O auditório do mateI
ficou lotado durante a audi-
ência pública, que contou com
a presença de representantes
do município e de institui-
ções ligadas à tecnologia di-
gital. O encontro, que tinha
o objetivo de conhecer o tra-
balho desenvolvido na cida-
de em relação à TV digital,
deixou claro que a institui-
ção domina tecnologia sufi-
ciente para implantar o sis-
tema. Entre as vantagens da
TV digital estão a qualidade
do som e da imagem, de alta
definição, e a possibilidade de
multiprogramação, interati-
vidade, acesso a e-mails e ser-
viços bancários.

Os participantes solici-
taram aos deputados que tra-
balhem no sentido de ajudar

a disseminar as informações
sobre a tecnologia desenvol-
vida no mateI e que atuem,
junto ao governo federal e à
Câmara dos Deputados, a fa-
vor da utilização da tecno-
logia brasileira. "Se temos
conhecimento desenvolvido
aqui, dinheiro gasto pelo go-
verno, por que não utilizar
nossa própria tecnologia?",
questionou o diretor da Fa-
culdade de Administração e
Informática, Aldo Morelli.

"O País não pode sufo-
car seu próprio potencial de
desenvolvimento", disse Dou-
tor Viana. Durante a audiên-
cia, o novo sistema foi apre-
sentado com imagens de alta
definição na tela de uma te-
levisão. "Nosso sistema é
superior aos estrangeiros.
Está provado que o sistema
japonês tem desvantagens e
não pode ser usado como
está", afirmou categoricamen-
te o presidente da Fundação

Instituto Nacional de Teleco-
municações (Finatel). Os par-
ticipantes também defende-
ram que a decisão sobre o pa-
drão a ser adotado pelo Bra-
sil deve ser adiada. O depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva res-
saltou que "esta é uma ban-
deira suprapartidária. Nossa
região precisa ser ouvida e res-
peitada", concluiu. O deputa-
do Laudelino Augusto enfa-
tizou que "o assunto é polê-
mico e urgente'

Guithere Bergarrnni

Deputado vai solicitar Comissão Especial
Foram aprovados seis

requerimentos durante a reu-
nião da comissão, sendo qua-
tro do deputado Dalmo Ribei-
ro Silva. O parlamentar anun-
ciou que fará pronunciamen-
to no Plenário da Assembléia
pedindo a criação de uma Co-
missão Especial para discutir
a TV Digital. Um dos requeri-
mentos pede que seja formu-
lado apelo aos governos fede-

ral e estadual no sentido de
promover ações com vistas à
criação e instalação de um
Centro de Referência de Rá-
dio e TV Digital em Santa Rita
do Sapucaí. Também foi soli-
citada audiência com os minis-
tros das Comunicações, Hélio
Costa; e da Ciência e Tecnologia,
Sérgio Machado Rezende, em
caráter de urgência, para dis-
cutir o projeto do InateL

O terceiro requerimento
pede que seja formulado ape-
lo ao governo federal e ao Con-
gresso Nacional com vistas a
incluir a TV e a rádio digital
nos benefícios conferidos pela
Lei da Informática. Dalmo tam-
bém solicitou que seja enca-
minhado ao ministro Hélio
Costa pedido para que a comi-
tiva procedente do Japão faça
visita ao mateI. 0 deputado

Laudelino Augusto apresentou
dois requerimentos: um ao
Funttel e outro à Fapemig,
ambos solicitando liberação de
recursos para a pesquisa
tecnológica na região.
Presenças - deputados Dou-
tor Viana (PFL), presidente;
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB);
e Laudelino Augusto (PT).
Leia a integra desta maté-
ria na internet

Os deputados ouviram expicocóes técnicas sobre o sistema desenvolvido em Santa Rita do Sapucai
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Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 67/04

Do deputado Ivair Nogueira e outros, que reduz o recesso parlamentar
(altera o artigo 53 da Constituição do Estado). Votação em 1 1 turno

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 0 da Lei 15.292,
de 2004, à empresa Varig Logística S.A. Votação em turno único

PRE 3.121/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 001/06, nos termos do artigo 70 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Unifrigo Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. Vota-
ção em turno único

PRE 3.122/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 002/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Friboi Ltda. Votação 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. Votação 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 1 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda. Votação em turno único

PRE 3.125/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 005/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda. Votação 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 1 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Organizações Francap S.A. Votação 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 0 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Avivar Alimentos Ltda. Votação em turno único

PRE 3.128/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tribu-
tação 008/2006, nos termos do artigo 7° da Lei 15.292, de 2004, à empresa
Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. Votação em turno único

PRE 3.130/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, 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. Votação 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 Frigorífico Mataboi S.A. Votação em turno único

PRE 3.132/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 012/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, á
empresa Frigorífico Industrial Vale do Piranga. Votação 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. Votação 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 Frigorífico Rio Doce S.A. Votação em turno único

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

PR.E 3.136/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação 018/06, nos termos do artigo 7 1 da Lei 15.292, de 2004, à
empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. Votação em turno único

PRE 3.137/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especi-
al de Tributação 019/06, nos termos do artigo 70 da Lei 15.292, de
2004, à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda. Votação 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° da Lei 15.292, de
2004, à empresa Rio Branco Alimentos S.A. Votação em turno único

PL 2.196/05
Do governador do Estado, que autoriza o Podem Executivo a doar ao
município de Monte Santo de Minas os imóveis que especifica. Vota-
ção em 1 0 turno

PL 2.732/05
Do governador do Estado, que autoriza o Podem Executivo a doar à União
o imóvel que especifica. Votação em 1 1 turno

PL 3.063/06
Do governador, que autoriza o Podem Executivo a contratar operação de
crédito com o Banco do Brasil S.A. destinada à execução do Programa
de Melhoria das Ligações e Acessos Rodoviários no Vaie do Rio Doce.
Votação em 1 0 turno

PL 3.005/06
Do governador, que altera a Lei Delegada 37, de 1989, que meestrutura
a remuneração do pessoal da Polícia Militar, dispondo sobre a insti-
tuição de parcela indenizatória a militares da ativa e servidores da
área de segurança para aquisição de fardamento. Discussão em 21
turno (urgência)

PRE 288/05
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a aliena-
ção das terras devolutas que especifica. Discussão em 1 1 turno

PR.E 2.923/06
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas que especifica. Discussão em 1 0 turno

PL 2.706/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre a defesa dos dirigentes e
servidores das empresas estatais, das sociedades por ações e de responsa-
bilidade limitada. Discussão em 2 0 turno

PL 2.190/05
Do deputado Leonardo Moreira, que cria o serviço voluntário de capelania
hospitalar em todos os nosocõmios públicos ou privados que possuam
número igual ou superior a 30 leitos e dá outras providências. Discussão
em 1° turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária
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• Reunião preparatória do Ciclo de Debates "Política Nacional de Resí-
duos Sólidos' (Diretoria-Geral)

9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Jequitinhonha) -
debater, a requerimento dos deputados Laudelino Augusto, João Leite
e Doutor Ronaldo, a desapropriação das terras a que se refere o Decreto
Federal de 5/6/2003, que cria a Reserva Biológica da Mata Escura nos
municípios de Jequitinhonha e Almenara. Convidados: prefeito de
Jequitinhonha, Roberto Alcântara Botelho; prefeito de Almenara, Carlos
Luiz de Novaes; prefeito de Pedra Azul, Ricardo Mendes Pinto; diretor-
geral do IEF, Humberto Candeias Cavalcanti; diretor-geral do Iter, Luiz
Antônio Chaves; superintendente regional do Incra, Marcos Helénio;
presidente da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva; presidente da Faemg, Roberto
Simões; presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Jequitinhonha,
Geraldo Magela de Almeida; presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jequitinhonha, Valdete Cerqueira dos Santos
• Comissão de Segurança Pública (PLenarinho W) - discussão e votação de
proposições que dispensam apreciação do Plenário, entre eles, 15 requerimentos

10 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (PLenarinho II) -
discussão e votação de proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) - debater, a requeri-
mento do deputado Zé Maia, a flexibílização da Lei de Crimes Hedion-
dos. Convidados: secretário Extraordinário para Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas, Ermano
Batista; diretor do Conselho de Criminologia e Política Criminal, Celso
de Magalhães Pinto; membro do Conselho de Entorpecentes e do Con-
selho de Criminologia e Política Criminal, Aluizio Andrade de Freitas;
juiz da 1 1 Vara Criminal da Comarca de Nova Lima e membro do Conse-
lho de Criminologia e Política Criminal, Juarez Morais de Azevedo;
membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal Marcos Afonso
de Souza; coordenador da Apac Novos Rumos, desembargador Joaquim
Alves; procuradora-geral de Justiça, Elaine Martins Parise; procurador
de Justiça Paulo Calmon; promotor de Justiça e coordenador do Caocrim
do Ministério Público, Joaquim José Miranda Junior

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória para o seminário sobre segurança pública (Diretoria-Geral)

Comissão Especial da PEC 89/05 (Plenarinho 1) - eleger o presidente da comissão

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
III) - discutir, a requerimento do deputado Alencar da Silveira Jr., o
impacto económico e turístico e a geração de empregos decorrentes da
criação de um aeroporto na região dos inconfidentes. Convidados:
prefeito de Itabirito, Waldir Silva Salvador de Oliveira; presidente da
Câmara Municipal de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos; prefeito de
Mariana, Celso Cota Neto; prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo; presi-

dente da Câmara Municipal de Ouro Preto, Wanderley Rossi Júnior; dire-
tor regional do Instituto de Aviação Civil do Rio de Janeiro, Edmilton
Menezes da Silva; idealizador do projeto, Francisco Fabiano Gontijo
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discussão e
votação de pareceres sobre 13 projetos de lei sujeitos à apreciação do
Plenário, entre eles: PI- 2.772105, da deputada Lúcia Pacífico, que dis-
põe sobre a divulgação de preços nos estabelecimentos que comercializam
refeições utilizando balanças; PI- 2.937/06, do deputado João Bittar,
que trata do estímulo, articulação e apoio financeiro do governo do
Estado à formação de redes de desenvolvimento social; PI- 2.998/06, do
deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
planos de saúde manterem em funcionamento um centro de atendimen-
to em todos os hospitais privados de Minas Gerais. Discussão e votação
de proposições que dispensam apreciação do Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) -
discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do Plenário
(entre elas, dois requerimentos com manifestações de aplausos)
• Comissão de Cultura (Auditório) - debater o Pi- 2.880/05, da depu-
tada Elisa Costa, que altera a Lei 12.733, de 1997, regionalizando a
concessão de incentivos fiscais, com o objetivo de estimular a reali-
zação de projetos culturais. Convidados: secretária de Cultura, Eleonora
Santa Rosa; presidente da AMM, Celso Costa Neto; coordenador da Comis-
são de Representação do Fórum Técnico 'Cultura: Política e Financia-
mento" e do Sindicato dos Produtores de Artes Cénicas (Sinparc), Cássio
Pinheiro; superintendente da Funalfa, Erica Delgado; presidente da Fun-
dação Ormeu .Junqueira, Monica Botelho; professor da Llnivale Albiano
Silva Filho; pesquisadora do Centro de Estudos Históricos e Culturais da
Fundação João Pinheiro Monica Starling

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) - dis-
cussão e votação de parecer de 2 0 turno sobre o 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

• Comissão de Administração Pública (Auditório) - discussão e vota-
ção de proposições da comissão

17 horas
• Comissão Especial da PEC 67/04 (Plenarinho II) - discussão e vota-
ção de parecer de 2 0 turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição
67/04, de autoria do deputado Ivair Nogueira e outros, que altera o
artigo 53 da Constituição do Estado, reduzindo o recesso parlamentar

• Reunião Extraordinária (Plenário)

• Comissão Especial da PEC 67/04 (Plenarinho II) - discussão e vota-
ção de parecer de 2 1 turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição
67/04, de autoria do deputado Ivair Nogueira e outros, que altera o
artigo 53 da Constituição do Estado, reduzindo o recesso parlamentar

TV ASSEMBLÉIA

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Planos de Saúde

9h Memória e Poder - Depoimento do padre Alberto Antoniazzi
10h Assembléia ao vivo

12h20 Via Justiça - Sigilo Eletrônico
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia - i° 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

Panorama - Planos de Saúde
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Repórter Assembléia - 2 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais noticias do Estado
Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
Assembléia Debate (inédito) - Política de Assistência Social
Repórter Assembléia
Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no Pais
Plenário (reprise)
Panorama - Planos de Saúde
Repórter Assembléia
Encerramento

18h30
19h

19h30

20h
21h
22h

22h30

23h
1h

1h30
2h
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