
O sem irrario pretende reunir sugestões para combate a OLCZL	o apoio demais de 30 entidades
que vai até amanhã, pretende Frente Parlamentar pela Se- lamentar, criada em dezem-
reunir sugestões para comba- gurança Pública, deputados bro de 2005. Já o deputa-
ter a violência e tem o apoio Edson Rezende (PT) e Sar- do Sargento Rodrigues afir-
de mais de 30 entidades.	gento Rodrigues (PDT). O mou que o evento está ser-

Também estiveram pre- deputado Edson Rezende vindo como um importante
sentes na abertura dos traba- lembrou que o seminário foi espaço de discussão e apre-
lhos os coordenadores da idealizado pela frente par- sentação de propostas.
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Estudioso aponta estabiLização dos índices
de criminalidade nos últimos três anos

minalidade parece estar migran- uma série de ações importan-
do para os pequenos municí- tes para o combate à cri-
pios, onde está sendo verificado minalidade, como, por exem-
um aumento da violência,	pio, a criação da Secretaria

Entretanto, Eduardo de Defesa Social e o desen-
Batitucci mostrou que, ape- volvimento de políticas vol-
sar dessa mudança, os 19 mu- tadas para a integração das
nicípios mineiros com mais de organizações policiais. No
100 mil habitantes ainda con- entanto, segundo ele, ainda
centram 73% das ocorrên- são necessárias várias ações
cias, sendo que na Região para um combate efetivo da
Metropolitana de Belo Horizon- criminalidade, entre elas,
te acontecem SO U/o dos crimes melhoria da situação do sis-
violentos registrados em Minas tema prisional e maior
Gerais. Outro dado apresentado envolvimento do Ministério
pelo pesquisador foi referente ao	Público e da Justiça com o ob-
aumento de 106% no número jetivo de possibilitar uma re-
de homicídios desde 1995.	dução do tempo de tramitação

Para Eduardo Batitucci,	dos processos criminais.
o Estado vem desenvolvendo Continua nas páginas 2 e 3

Violência migra para pequenas cidades

Após a explosão da
criminalidade ocorrida em Mi-
nas Gerais a partir de 1995,
os municípios com mais de
100 mil habitantes verifica-
ram, nos últimos três anos, a
estabilidade e um indício de
redução dos indicadores de
crimes violentos. Esses dados
foram apresentados ontem
pelo pesquisador do Centro de
Estudos Econômicos e Sociais
da Fundação João Pinheiro,
Eduardo Cerqueira Batitucci,
no primeiro dia do Seminário
Legislativo "Segurança para
Todos - Propostas para uma
sociedade mais segura'

Na abertura dos traba-
lhos, o presidente da ALMG,
deputado Mauri Torres (PSDB),
considerou que essa redução
é resultado das políticas pú-
blicas e dos programas hoje
desenvolvidos no Estado. En-
tretanto, para ele, ainda há
muito o que ser feito. "E pre-
ciso trabalhar para que Minas
Gerais não alcance a situação
critica de nossos Estados vizi-
nho" destacou. O seminário,

No primeiro painel, "Pa-
norama da violência e da
criminalidade no Estado", o
pesquisador da Fundação
João Pinheiro, Eduardo
Cerqueira Batitucci, mostrou
que Minas Gerais está pas-
sando por uma modificação
na distribuição territorial
dos crimes violentos (como
homicídio, estupro e roubo
à mão armada). "Enquanto
entre os anos de 1995 e 2003
houve uma explosão nos ín-
dices de criminalidade nos
grandes municípios, nos úl-
timos três anos os índices es-
tagnaram ou até mesmo re-
duziram", afirmou. Segundo
ele, em contrapartida, a cri-

Frente em
Defesa do

Metrô de BH
Será lançada hoje,

no Salão Nobre, a partir
das 16h30, a Frente Par-
lamentar em Defesa do
Metrô de Belo Horizonte.
A iniciativa é dos deputa-
dos Célio Moreira e João
Leite, ambos do PSDB, e do
deputado Gustavo Vaia-
dares (PFL), que manifes-
taram da tribuna, no últi-
mo dia 2 de agosto, seu
descontentamento com o
corte de verbas para a con-
tinuidade da expansão do
metrô da Capital. Agenda



Fundo destina recursos para o setor
da segurança	O Fundo Nacional de Se-

pública	gurança Pública (FNSP) destina
recursos para reequipamento,

o financiamento da treinamento e qualificação das
segurança pública foi o polícias; apoio a projetos de sis-
tema do terceiro painel do temas de informações; progra-
Seminário Legislativo "Se- mas de polícias comunitárias; e
gurança para Todos - Pro- programas de prevenção ao de-
postas para uma sociedade hto e à violência. Ao abordar a
mais segura", aberto na ma- implantação do Sistema único
nhã de ontem, no Plenário,	de Segurança Pública (Susp), o

O evento, que reúne coordenador-geral da Senasp,
cerca de 500 participantes major João Francisco Goulart dos
e 30 entidades apoiadoras Santos, disse que o sistema ba-
e foi precedido de encon- seia-se em três princípios: sem
tros nas diversas regiões gestão eficiente não há po-
do Estado, vai até amanhã lítica de segurança; essa p0-
e pretende colher suges- lítica deve ser pautada por
tões dos poderes de Esta- um processo de humanização;
do e da sociedade civil or- e  necessário haver uma ar-
ganizada para combater a ticulação sistêmica das ins-
violência e aprimorar a po- tituições que lidam com a
lítica de segurança.	questão da segurança.

o major João Francis-	Entre as ações estru-
co Goulart dos Santos, co- turantes que estão sendo de-
ordenador-geral da Secreta-	senvolvidas, João Francisco
ria Nacional de Segurança	 .
Pública (Senasp), órgão do
Ministério da Justiça, ex-	'	 J(
plicou que a Senasp é cons-	 .
tituída por três departa-
mentos, responsáveis pela
elaboração de políticas,
programas e projetos; pelas
atividades de pesquisa e
formação de quadros; e pe-
[as ações de execução e ava-
Liação do Plano Nacional defl.'LI...IIJeUIamd rUUIILd.

Segundo ele, o plano	 1'
foi elaborado por uma
enIIle miiI1-idi ,-,nIinr o	,1' rri	'	

'-	 L	'prevê investimentos em	«w'	«m»

ações de prevenção, coo-
tando, para isso, com re-
cursos do Fundo Nacional de	 'a	 'e	 *Segurança Pública (FNSP),	 1W 'criado por medida provisória
em junho de 2000.	 s c putados participaram do primeiro dia de discussoes do Seminario "Segurança para Todos"

Financiamento

Ultimo dia para que os diretorias regionais indiquem os
integrantes da Comissão Especial de Transporte e
Alimentação (Lei 5 6.091/74, art. 15). Para compor a
comissão, cada . artido indicará três pessoas que não
disputern cargo eletivo. A lei diz que é facultado a
candidato, em município de sua notória influência
política, indicar ao diretório do seu partido pessoa de sua
confiança para integrar a comissão.
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citou a criação de uma rede
nacional de especialização em
segurança pública; a estru-
turação das perícias; a cons-
tituição de gabinetes de ges-
tão integrada; a criação de
sistemas de estatísticas e de
monitoramento da implanta-
ção do Susp; a articulação da
Rede Infoseg; a assinatura de
convênios com os municípios
para ações preventivas; e a
integração dos bombeiros mi-
litares no Susp. Ele lembrou,
ainda, que a Força Nacional de
Segurança Pública, constitu-
ida por policiais e bombeiros
dos estados e do Distrito Fe-
dera[, já conta com quase 8
mil membros formados.

Com relação ao proces-
so de distribuição de recur-
sos do FNSP, o major João
Francisco assegurou que a dis-
tribuição é pautada pela real
necessidade de cada unidade

da Federação, e que os focos
da criminalidade variam de
estado para estado. Mas só
aqueles que possuem gabine-
tes de gestão integrada po-
dem ter acesso aos recursos
do fundo, mediante duas for-
mas de repasse: doação, com
aplicação direta; e transferên-
cia voluntária, efetivada por
meio de convênio.

Em 2005, os investi-
mentos foram da ordem de RS
203 milhões. Nos últimos
anos, segundo o major, têm
crescido mais os repasses re-
lacionados a aquisições dire-
tas, pela União, de veículos
policiais, equipamentos para
laboratórios periciais e veí-
culos para bombeiros, com
considerável economia em re-
lação aos gastos que seriam
necessários se as compras ti-
vessem sido feitas separada-
mente pelos diversos estados.
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Exclusão social como causa da criminalidade

Governo atua na prevenção
e participação comunitária

Ao falar no Seminário
Legislativo "Segurança para
Todos - Propostas para uma
sociedade mais segura", rea-
lizado ontem, o promotor de
Justiça e coordenador das
Promotorias da Infância e Ju-
ventude do Estado, Ronald
Albergaria, chamou a atenção
para o risco de explosão so-
cial das "comunidades isola-
das em guetos, vilas e favelas",
a exemplo do que está ocor-
rendo em São Paulo.

O promotor traçou um
quadro sombrio da realida-
de social, no País, desta-
cando especialmente o au-
mento da criminalidade
entre os jovens, por causa
da exclusão social e da fal-
ta de aplicação do Estatu-
to da Infância e do Ado-
lescente. Albergaria falou
no segundo painel, "Ações
preventivas e envolvimento
da sociedade civil".

Em sua avaliação, para
mudar essa "realidade perver-
sa", será necessária a implan-
tação de redes de proteção aos
jovens, baseadas na dissemi-
nação de equipamentos públi-
cos para todos e na partici-
pação da sociedade na busca
de soluções. Ronald Alberga-
ria lembrou os contrastes do
Brasil, que está entre os pri-
meiros países do mundo na
economia e entre os últimos
em avanços sociais.

O promotor lamentou
a perda de vínculos famili-
ares e a atuação da mídia bra-
sileira, principalmente a tele-
visão, que veicula valores
distorcidos (sexo, drogas, vi-
olência), o que, na sua avalia-
ção, são fatores que contribu-
em para o aumento da cri-
minalidade entre os jovens.

O Ministério Público,
segundo Albergaria, vem
trabalhando com concei-

tos de prevenção primária,
o que significa escola de
tempo integral nas áreas de
risco; secundária, com os
programas da família; e
terciária, com a implanta-
ção de programas socioe-
ducativos como forma de
abordar melhor a questão
da violência.

Para tanto, o MP su-
gere um programa global que
priorize a garantia de aces-
so à educação infantil; o
estabelecimento de novos
paradigmas nos ensinos
fundamental e médio; a
implantação de programas
de profissionalização; o
fortalecimento dos conse-
lhos tutelares; o combate
à violência doméstica e
aos maus-tratos; a criação
de guardas municipais de-
sarmadas; a criação de va-
ras criminais especiali-
zadas nos crimes de abuso
de crianças e adolescentes;
entre outros.

A Secretaria de Estado
de Defesa Social vem atuando
no combate à criminalidade
por meio de ações de grupos
interdisciplinares, com a ela-
boração de diagnósticos qua-
litativos, capacitação de
agentes públicos, policiamen-
to comunitário, potencia-
lização de programas locais e
núcleos de referência. Os pro-
gramas são desenvolvidas
pela Superintendência de
Prevenção à Criminalidade,
cuja responsável, Márcia
Cristina Alves, também par-
ticipou do segundo painel
do Seminário Legislativo "Se-
gurança para Todos'

Márcia Cristina desta-
cou a necessidade de parce-
rias com as instituições lo-
cais e o envolvimento dos
vários segmentos sociais na
busca de soluções para o
combate à violência. Entre
os programas já efetivados
pela secretaria, Márcia
Cristina citou o de controle
de homicídios "Fica Vivo"; a
mediação de conflitos; o de
penas alternativas; a prote-
ção ao adolescente ameaça-

do de morte; e a reintegra-
ção social do egresso.

Até o momento, foram
atendidas mais de 3.500

pessoas nesses programas.
A superintendente disse
que a secretaria trabalha
com o aumento da partici-
pação comunitária, a cres-
cente participação de dife-
rentes públicos nas ativida-
des dos programas e a cria-
ção do Grupo Especial de
Policiamento em Areas de
Risco (Gepar).
Pastoral - Destacando a ne-
cessidade de maior preven-
ção e menor repressão, o re-
presentante da Pastoral de
Direitos Humanos, Alexandre
Delorenzo de Souza, afir-
mou que a insegurança de
hoje é resultado das polí-
ticas passadas. "A socieda-
de civil precisa participar
mais, acompanhando a exe-
cução do orçamento do Es-
tado e da União e fiscali-
zando os mandatos dos par-
lamentares", acrescentou. O
segundo painel foi coorde-
nado pelo deputado Edson
Rezende (PT).

http://www.aLmg.gov.br

O Assembléia irorma estd disponível para downlood

na internet, onde podem ser consultadas os últimas

cfrco edições, em versão integial, no titulo	
0,Comunica ção/Assembtéia Informa.

O Pod&

O sem mano reuniu autoridades do Governo do Estado e do Ministério Público, alem de especialistas
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Grupos de
A ampliação do turno

escolar para oito horas diá-
rias foi uma das propostas
selecionadas para avaliação
da plenária final do Seminá-
rio Legislativo "Segurança
para Todos". A ampliação das
horas de ensino foi selecio-
nada como uma das priorida-
des do grupo de trabalho que
discutiu ontem o tema: "Ações
preventivas e envolvimento da
sociedade civil". O tema "Fi-
nanciamento da segurança
pública" também foi discuti-
do ontem.

O grupo de trabalho so-
bre segurança preventiva foi
coordenado pelo promotor de
Justiça do Centro de Apoio
Operacional para as Promoto-
rias de Justiça da Infância e
Juventude, Márcio Rogério de
Oliveira; e pela coordenadora
da Promotoria de Combate ao
Crime Organizado, Cássia
Virgínia Serra Teixeira Gontijo.

A ampliação do turno es-
colar está incluída na proposta
que exige o estabelecimento e
priorização de procedimentos
de combate permanente à eva-
são escolar. Outra proposta re-
quer o aperfeiçoamento das re-
lações entre escola, policia e
comunidade para reduzir a vio-
lência nas escolas.

A necessidade de inves-
tir mais na escola como equi-
pamento de segurança pre-
ventiva foi ressaltada pelc

trabalho propõem ações preventivas

O grupo 1, reunido no Teatro, discutiu o tema "Ações preventivas e envolvimento da sociedade civil"
coordenador do grupo, o pro- do Jovens Construindo a Cida- Gustavo Persichini de Souza.
motor Márcio Rogério de Oh- dania (JCC). Também se propõe a As 72 propostas recebi-
veira. "Se levarmos em consi- inclusão das famílias dos presos das pelo grupo durante os en-
deração que a maioria da po- em programas como o de contros regionais do seminá-
pulação carcerária e das viti-	Erradicação do Trabalho Infantil rio foram condensadas em 21.
mas da violência é formada por (Peti) e o Bolsa-Família. Durante as discussões, algu-
jovens de até 30 anos, fica Fundo para segurança - En- mas foram suprimidas, e no-
fácil concluir que, se tivermos tre as propostas aprovadas pelo vas sugestões também foram
um sistema de educação mais grupo de trabalho que discu- feitas, resultando em 14 pro-
eficiente, estaremos evitando tiu o "Financiamento da segu- postas que serão levadas à pIe-
esse envolvimento com a vio-	rança pública", está a que cria nária final. Elas contemplam o
lência", afirmou o promotor.	um fundo estadual para inves- planejamento de ações dos

Entre os programas a se- cimento e gastos com outros órgãos do sistema de defesa
rem priorizados, segundo outra custeios - que não o com pes- social, sua autonomia finan-
proposta selecionada pelo gru- soaI - nos órgãos do sistema ceira, o Levantamento de to-
po, está a valorização do Progra- de defesa social. O grupo foi dos os custos operacionais e
ma Educacional de Resistência às coordenado pelo auditor ainda a transparência e
Drogas e à Violência (Proerd) e	setorial da Polícia Civil,	credibilidade desses órgãos.

ORDEM DO DIA

Veto Total à Proposição de Lei 17.076
Do governador, que institui o Dia da Conscientização sobre a
Carga Tributaria. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.675/05
Do deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política Esta-
dual de Incentivo ao Turismo Educativo. Prosseguimento da
discussão em 1 1 turno

PL 2.698/06
Da deputada Maria Olívia, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo ao município de Conceição dos Ouros. Dis-
cussão em 2 1 turno

PL 2.900/05
Do deputado Ricardo Duarte, que autoriza reversão de imóvel do
Poder Executivo ao município de Ituiutaba. Discussão em 2° turno

PL 3.335/06
Do Tribunal de Contas, que cria os cargos de auditor e de
procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Con-
tas, fixa seus subsídios e dá outras providências. Discussão
em 2° turno

PL 2.625/05
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Passa Tempo. Discussão em 1 1 turno

PL 2.751/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo
ao município de Rio Pomba. Discussão em 1 turno

PL 2.752/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo
ao município de Ubá. Discussão em 1° turno

PL 2.934/06
Do deputado Gustavo Corrêa, que dispõe sobre brinquedo, material esco-
lar ou peças de vestuário infantil apreendidos. Discussão em 1 0 turno

PL 3.193/06
Do deputado José Henrique, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo ao município de Itanhomi. Discussão em 1° turno

PL 3.354/06
Do deputado Mauri Torres, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de São Miguel do Anta. Discussão em 1 0 turno

abordam
prevenção
Durante os debates do

primeiro dia do Seminário "Se-
gurança para Todos", os par-
lamentares, expositores e par-
ticipantes falaram ainda sobre
temas como superlotação
carcerária, capacitação dos
conselheiros tutelares munici-
pais e estaduais, políticas pre-
ventivas de combate à violên-
cia, Estatuto da Criança e do
Adolescente, centros de
internação, venda de bebidas
alcoólicas a menores de ida-
de, polícia comunitária, pro-
teção ao património público,
impunidade nos casos de vio-
lência e reformulação da legis-
lação no que tange à seguran-
ça pública.

Segundo o deputado
Sargento Rodrigues (PDT), não
basta que se faça uma
reengenharia na legislação,
sem o apoio e o envolvimento
de toda a sociedade civil no
combate à violência. "E pre-
ciso que as polícias trabalhem
em parceria com o Ministério
Público, Poder Judiciário e
com a ajuda de toda a comu-
nidade. Só assim teremos ver-
dadeiramente segurança para
todos", disse.

1-
1

o Plenario na manhã de ontem

Marcos Siqueira fez, po-
rém, um alerta: é preciso levar
em conta que o financiamen-
to privado inclui novos atores
no ambiente de implementação
de políticas de segurança, tor-
nando ainda mais complexa a
questão da segurança pública.
"Governança é a habilidade de
coordenar os atores relevantes
para o adequado desenho e
implementação de políticas
públicas", argumentou.

Ao concluir sua pales-
tra, o assessor considerou
positivas as perspectivas para
a utilização do financiamen-
to privado na segurança no
Brasil, mas aconselhou que
sejam tomados alguns cuida-
dos, como a flexibilidade do
processo decisório, garantin-
do-se opções públicas de in-
vestimento, e a criação de
mecanismos efetivos de trans-
ferência de riscos.

O assessor da Secretaria de
Estado de Defesa Social, Marcos

Siqueira Moraes

T
-	
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Alternativa do financiamento privado	Debates
O segundo palestrante	 -

do painel sobre financiamen-
to do Seminário LegisLativo
"Segurança para Todos" foi
Marcos Siqueira Moraes, asses-
sor da Secretaria de Estado de
Defesa Social, que falou sobre
o tema "Alternativas ao finan-
ciamento público de políticas
de segurança pública". Na sua
opinião, o momento atual, de
grave crise no sistema de se-
gurança, é propício à avalia-
ção de novas idéias e propos-
tas, como o financiamento
privado do setor.

Ao analisar as perspec-
tivas para essa proposta, ele
traçou um cenário em que o
setor privado ficaria respon-
sável pelo financiamento,
implementação e geren-
ciamento de uma determina-
da estrutura, como, por exem-
pio, uma penitenciária. Assim,
o poder público consumiria
um fluxo de serviços baseado
nessa estrutura; os pagamen- 
tos seriam feitos, total ou
parcialmente, pelo poder pú-
blico; e os contratos seriam
de longo prazo.

Marcos Siqueira expli-
cou que as primeiras experi-
ências de financiamento pri-
vado da segurança acontece-
ram na década de 80, em pa-
íses como Alemanha, Nova
Zelândia, Reino Unido e Fran-
ça, com foco no aumento da
quantidade dos investimen-
tos. Numa avaliação crítica,
ele disse que o financiamen-
to privado acabava, inva ria-
velmente, suportado pelos
cofres públicos. Já na déca-
da de 90, a lógica do finan-
ciamento privado passou a
ser a do melhor investimen-
to. Nesse caso, analisou, "a
efetiva transferência de ris-
co é um fator vital".

Na opinião do assessor
da Secretaria de Defesa So-
cial, o financiamento priva-
do pode ser viável na dis-
ponibilização de estrutura
predial para atividade poli-
cial; em frotas de veículos
policiais; na construção de
estruturas penitenciárias; e
na oferta de estrutura de
comunicação.

ov
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8 horas
• Seminário Legislativo Segurança para Todos - Propostas para uma
sociedade mais segura" (Plenário) - painel: "Sistema de justiça criminal
e compartilhamento da informação (atuação integrada da Polícia Mili-
tar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário e da Defensoria
Pública para o aperfeiçoamento do sistema; sistema prisional e execu-
ção penal)", com o secretário adjunto de Defesa Social, Luís Flávio
Sapori; e o juiz da Vara de Execução Criminal de Belo Horizonte, Herbert
José Almeida Carneiro

• Programa Educação para a Cidadania - visita de 90 alunos da Escola
Estadual Rumia Maluf, de João Monlevade

10 horas
• Seminário Legislativo "Segurança para Todos" (Plenário) - painel:
"Administração de recursos humanos do sistema de justiça criminal
(capacitação profissional, treinamento e valorização)", com o coorde-
nador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo, Sérgio Adorno; e o professor de Filosofia do Direito da Universi-
dade de Brasília, Roberto Ramos Aguiar
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discussão e vota-
ção de proposições da comissão

11 horas
• Seminário Legislativo "Segurança para Todos" (Plenário) - debate

coordenado pelo deputado Sargento Rodrigues

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Seminário Legislativo "Segurança para Todos" atividades dos gru-
pos de trabalho. Grupo III - "Sistema de justiça criminal e
compartilhamento da informação", com coordenação do especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Superintendência de
Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social, Lizandro Nei
Gualberto; Grupo IV - "Administração de recursos humanos do sistema
de justiça criminal", com coordenação do professor de Sociologia da
Faculdade de Educação da UFMG, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves
• Programa Educação para a Cidadania - visita de 50 alunos da P série
da Escola Estadual Cândido Portinari, do bairro Amarante

14h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho 1) - discussão e votação de propo-
sições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
II) - discussão e votação de parecer sobre o Pi - 2.172/05, do deputado
Gustavo Valadares, que institui a política de mobilidade urbana
cicloviária e de incentivo ao uso da bicicleta; além de outras proposi-
ções que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discussão e
votação de pareceres sobre o Pi- 2.948/06, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da matricula nos
estabelecimentos de ensino superior nas situações em que especifica;

Pi- 3.216/06, da deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre deveres no
fornecimento de produtos viciados para reparos e estabelece as infor-
mações que devem ser repassadas ao consumidor nesses casos; Pi-
3.250/06, do deputado Dimas Fabiano, que dispõe sobre a notifi-
cação dos proprietários de veículos apreendidos ao pátio do Detran;
P1 3.251/06, do deputado Dimas Fabiano, que dispõe sobre o
parcelamento das diárias cobradas por depósitos públicos estadu-
ais destinados à guarda de veículos apreendidos; Pi- 3.330/06, do
deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre o desenvolvimento
de programas, projetos e atividades para incentivar os criadores de
gado a integrar o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação
de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov); Pi- 3.341/06, da deputada
Elbe Brandão, que institui meia-entrada para professores da rede
pública de ensino nos eventos e estabelecimentos que proporcio-
nem cultura, esporte, lazer e entretenimento; PL 3.348/06, do
deputado Neider Moreira, que dispõe sobre a isenção do pagamen-
to da taxa de segunda via de documentos roubados, quando expe-
didos por órgãos públicos do Estado; Pi- 3.363/06, do deputado
Antônio Júlio, que dispõe sobre a quitação de crédito tributário
com precatórios; entre outros projetos
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Auditó-
rio) - reunião para discutir a criação de políticas de incentivo à
produção e consumo de gás natural. Convidados: diretor-presiden-
te da Gasmig, Flávio Decat de Moura; diretor da Igás do Brasil Ltda.
e da Sitec do Brasil Ltda., Pedro Henrique Zwaal; vice-presidente da
Amir, Ciro Augusto Piçarro; presidente do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios de Minas Gerais, Cláudio Arnaldo
Lambertucci; sócio-diretor da Redep/Alternativa e diretor-tesourei-
ro da Amir, Fernando Renno Campos; diretor- presidente do Sindica-
to Intermunicipal dos Condutores Autónomos de Veículos Rodovi-
ários, Dirceu Efigénio Reis. Autor do requerimento para a reunião:
deputado Alencar da Silveira Jr.

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) - discus-
são e votação de pareceres sobre o PL 2.601105, do governador,
que cria a Superintendência Regional de Ensino em Unaí; Pi-
2.919/06, do governador, que dispõe sobre o exercício da auto-
ridade metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de
produtos e serviços e institui o Prémio por Produtividade em
Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos para os ser-
vidores do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem); e PLC 78/06, do
procurador-geral de Justiça, que dispõe sobre a criação da
ouvidoria do Ministério Público

16 horas
• Comissão Especial dos Produtos Chineses (Plenarinho IV) - discussão
e votação de proposições da comissão

• Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Metró de Belo Hori-
zonte (Salão Nobre)

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia
7h30 Teatro Assembléia

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Conservação dos alimentos

9h Plenário (ao Vivo) - Seminário Legislativo "Segurança
para Todos"

12h30 Mundo Político
13h Propaganda Eleitoral Obrigatória

13h50 Repórter Assembléia - 1 1 edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais noticias do Estado

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

19h Teatro Assembléia

19h30 Repórter Assembléia - 2 1 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Panorama - Conservação dos alimentos
20h30 Propaganda Eleitoral Obrigatória
21h25 Brasil Eleitor

22h Repórter Assembléia
22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Memória e Poder - Depoimento do ex-deputado estadual

Dazinho
Oh Palestra - Judicialização da Política

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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