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Estudantes do Parlamento Jovem votam
de trabalho34 propostas dos grupos

Cerca de 120 estudantes lim ma
dos Colégios Batista e Santo	 1	-;
Antônio, Escolas Estaduais
Governador Milton Campos,
Professor Guilherme Azevedo
Lage e Sagrada Família, Escola
Municipal Tabajara Pedroso e
Escola Técnica de Formação
Gerencial do Sebrae participa-
ram ontem da sessão final do
Parlamento Jovem 2006. Eles
discutiram e votaram as 34 pro-
postas elaboradas pelos grupos
de trabalho, que foram entre-
gues à presidente da Comissão
de Participação Popular, depu-
tada Maria Tereza Lara (PT).

Entre as propostas estão
a criação de políticas de incen-
tivo à formação de cooperati-
vas de trabalho voltadas à pre-
paração profissional de jovens
e a divulgação, nos meios de
comunicação de massa, da Co-comunicação

 de Participação Po..u.
lar. Páqinas 2 e 3 As propostas aprosacss o ?s7ame7u 	2000, se5O auaLsadas peLa Coriusso se Pa7scLpaçâo Popular

Encontro do Suas reúne Comissões da ALMG fazem
48 municípios do Norte seis audiências públicas

Com mais de 800 parti-
cipantes lotando o auditório da
Fundação Educacional de Mon-
tes Claros, realizou-se ontem o
quinto e último Encontro Re-
gional "Implantação do Siste-
ma único de Assistência Social
(Suas): Desafios e Perspectivas'
Entre eles, a maioria era de es-
tudantes de Serviço Social das
faculdades de Montes Claros,
mas havia representantes de 48
cidades norte-mineiras. Cinco
deputados participaram do
evento, três deles da região. A
mesa solene de abertura foi pre-
sidida pelo deputado Gil Perei-
ra (PP). Os painéis da manhã
foram coordenados pela depu-
tada Ana Maria Resende (PSDB)
e os da tarde pelo deputado
Carlos Pimenta (PDT). Partici-
param dos trabalhos a deputa-

da Elisa Costa e o deputado
André Quintão, ambos do P1.

Simone Albuquerque, re-
presentante do Ministério do
Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, disse que o MDS
foi criado para promover a
intersetorialidade dos diversos
agentes sociais no atendimen-
to à população, e que, além do
desenvolvimento social, coor-
dena também o Sistema de Se-
gurança Alimentar. "0 projeto
de lei orgânica de segurança
alimentar está tramitando no
Congresso. Pautamos pela Lei
Orgânica de Assistência Social
(LOAS), que é de 1993, e pela
Constituição Federal de 1988,
que prevêem que a assistência
social é direito do cidadão e
dever do Estado", disse. Con-
tinua na página 4

Seis comissões da As-
sembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais recebem hoje con-
vidados; quatro audiências
serão durante a manhã. A
Comissão Especial do Proto-
colo de Quito discute o tema
"MDL em co-geração de ener-
gia elétrica e o potencial de
Minas Gerais", às 9h30, no
auditório do Instituto de
Geo-Ciências da UFMG. As 10
horas, o debate sobre o mo-
delo de gestão dos centros
de convenções, feiras e ex-
posições em construção no
Estado, em especial o de Juiz
de Fora (Conex), continua no
Plenarinho I. A situação dos
resíduos hospitalares em Mi-
nas Gerais será tratada pela
Comissão Especial dos Resí-
duos Sólidos, que se reúne às

10 horas, no Plenarinho IV;
e a viabilização de uma legis-
lação mineira sobre o seguro
agrícola será discutida pela Co-
missão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, às 10 horas,
no Auditório.

A Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação So-
cial continua a série de au-
diências públicas sobre po-
líticas de geração de empre-
go e renda no Estado, com
reunião em Montes Claros. O
debate está marcado para as
14h30, na Câmara Municipal.
As 15h30, a Lei da Desospi-
talização e suas conseqüên-
cias serão tema de exposi-
ção na Comissão Especial de
Transtorno, Deficiência Men-
tal e Autismo, no Plenarinho
III. Agenda
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Parlamento Jovem pode ser	Estudantes exercitam democracia participativaProjeto
estendido para todo o Estado em 2007

Helena Leão

LA

No atual momento de
desencanto e ruína moral, o
olhar esperançoso dos jovens
é um alento, e a escolha do
tema do Parlamento Jovem
2006 - "Ética na vida pública
e cidadania" - é conveniente e
oportuna. Assim o filósofo e
professor da Escola do Legis-
lativo, Ludovikus Moreira,
abriu ontem a sessão final do
projeto desenvolvido pela
ALMG, em parceria com a PUC
Minas. "Navegando nas águas
da ética" foi o assunto da pa-
lestra, ministrada para um Ple-
nário lotado, com cerca de cem
estudantes de sete escolas pú-
blicas e particulares do ensino
médio da Capital, além de 20
alunos de Ciências Sociais da
PUC Minas São Gabriel, que atu-
aram como monitores.
Interiorização - A sessão fi-
nal, resultado de um trabalho
de mobilização que teve iní-
cio em março, foi instalada

Participação
direta é

destacada
Representando o pre-

sidente Mauri Torres (PSDB),
Rogério Correia lembrou que
as eleições não são o único
momento do processo de-
mocrático. O outro lado
dessa moeda, enfatizou, são
os instrumentos de partici-
pação popular mais direta
nos processos decisórios. Ele
citou a Comissão de Parti-
cipação Popular, criada nes-
ta legislatura. Referindo-se
ao tema da edição 2006, a
pró-reitora de Graduação da
PUC Minas, Maria Inês
Martins, lembrou que não
vigora a ética onde se su-
prime a cidadania. Por isso,
acrescentou ela, cabe às co-
munidades, às instituições
e também ao Parlamento
Jovem participarem da sedi-
mentação desses valores.

pelo 2°-vice-presidente da
ALMG, deputado Rogério Cor-
reia (PT). Ele anunciou a pos-
sibilidade de estender o Par-
lamento Jovem para todo o Es-
tado em 2007, promovendo a
interiorização da iniciativa, a
exemplo de outros projetos
institucionais do Legislativo
mineiro. Segundo o parlamen-
tar, esse é um pleito de várias
escolas, prefeituras e câmaras
municipais. Conforme o depu-
tado, a Assembléia e a Secre-
taria de Estado de Educação
já se sentaram à mesa para
conversar sobre o assunto.

As escolas que partici-
pam da edição 2006 são: Co-
légios Batista e Santo Antô-
nio; Escolas Estaduais Gover-
nador Milton Campos, Profes-
sor Guilherme Azevedo Lage e
Sagrada Família; Escola Muni-
cipal Tabajara Pedroso; e Es-
cola Técnica de Formação
Gerencial do Sebrae.

Grupos de
Na palestra sobre éti-

ca, o professor Ludovikus
Moreira falou sobre os va-
lores da democracia grega,
entre outros aspectos. Para
ele, a democracia busca
hoje ser participativa, pois
a representação política
"está mergulhada em águas
abismais e lamacentas". "0
mercado move a nova fonte
de valores, que é a TV",
alertou o filósofo, opinando
que o mercado e a TV im-
pingem um amontoado de in-
formações sensacionalistas.

E para permitir um es-
tudo mais aprofundado do
tema "Ética na vida públi-
ca e cidadania" e a parti-
cipação de todos, ele foi
subdividido em três abor-
dagens: "Participação po-
lítica", "Direito à informa-
ção e à comunicação" e
"Primeiro emprego". Antes
da votação das propostas,
os monitores da PUC Minas

São Gabriel que coordena-
ram os três grupos de tra-
balho e os estudantes das
escolas de ensino médio
que foram relatores fizeram
um balanço das atividades.

Davidson Thiago da
Cruz, do 2 1 período de Ci-
ências Sociais, que coorde-
nou o grupo "Participação
política", citou como pro-
posta mais polêmica a que
estende a todos os jovens
em idade de alistamento o
direito de substituir o ser-
viço militar pela prestação
de serviços comunitários. A
coordenadora do grupo "Di-
reito à informação e à co-
municação", Roberta Gue-
des de Araújo, do 3 0 perío-
do de Ciências Sociais, res-
saltou que a preocupação
foi encaminhar propostas
que buscassem a melhoria
da qualidade das informa-
ções que chegam ao cida-
dão. Já o grupo "Primeiro

balanço
Emprego" foi coordenado
por Reginaldo Lúcio Cam-
pos, do 3 0 período de Ci-
ências Sociais.
Mesa - Compuseram a Mesa,
inicialmente, o deputado
Rogério Correia (PT); a pró-
reitora de Graduação da
PUC Minas, Maria Inês
Martins; os presidentes das
Comissões de Participação
Popular, deputada Maria
Tereza Lara (PT); e de Edu-
cação, Ciência, Tecnologia
e Informática, deputado
Doutor Viana (PFL); o di-
retor de Graduação da PUC
Minas São Gabriel, Paulo
Roberto de Souza; a pro-
fessora Vera Maria de Sá
Cabral, da Escola Estadual
Sagrada Família; o geren-
te-geral da Escola do
Legislativo, Alaôr Messias
Marques Júnior; e a coor-
denadora do Curso de Ciên-
cias Sociais da PUC Minas
São Gabriel, Silvaria Seabra.

Na plenária final da edi-
ção 2006 do Parlamento Jo-
vem, os alunos discutiram e
votaram as 34 propostas ela-
boradas pelos grupos de tra-
balho. Desse exercício nasceu
o documento final, que foi
entregue à presidente da Co-
missão de Participação Popu-
lar, deputada Maria Tereza Lara
(PT). Ela destacou o espírito
de liderança e mobilização
dos estudantes presentes e
parabenizou a todos pelo su-
cesso do evento. "Esta é uma
oportunidade para que os jo-
vens experimentem o Parla-
mento mineiro, um dos mais
importantes para o exercício
da democracia participativa",
afirmou Maria Tereza. Ao tes-
temunhar iniciativas como a
do Parlamento Jovem, ela ma-
nifestou sua esperança de dias
melhores para o País.

O deputado André
Quintão (PT) não pôde com-
parecer à plenária final devi-
do a uma reunião em Montes
Claros, mas enviou uma men-
sagem aos estudantes, Lida
pela deputada Maria Tereza.
Quintão cumprimentou a to-
dos os estudantes e classifi-
cou o Parlamento Jovem como
um projeto de grande suces-
so por tratar-se de um traba-

Três mensagens do go-
vernador Aécio Neves encami-
nhando proposições para se-
rem apreciadas pela Assembléia
devem ser recebidas hoje na
Reunião Ordinária de Plená-
rio. Os projetos chegaram à
ALMG na sexta-feira (2) e ini-
ciam sua tramitação após lei-
tura no Plenário e posterior
distribuição para análise pe-
las comissões.

Em uma das mensagens,
o governador encaminha
emenda ao Projeto de Lei (PL)
2.915/06, que fixa o efetivo
do Corpo de Bombeiros Mih-

lho gradual no sentido de des-
pertar a cidadania e a parti-
cipação política, preparando
os jovens para o exercício da
democracia.

Ao longo da discussão
das propostas, os alunos pu-
deram se manifestar sobre cada
uma delas, gerando discussões
que, muitas vezes, chegaram
a polarizar as opiniões. Em
outras situações, a modifica-
ção ou mesmo a supressão de
uma proposta foi unânime. Os
professores acompanharam

tar de Minas Gerais. A emenda
aumenta o efetivo total da
corporação de 7.994 para
7.999, entre oficiais e praças.
Segundo a mensagem do go-
vernador, o acréscimo de cin-
co integrantes afeta os qua-
dros de Coronel QOBM, cujos
integrantes passam de nove
para 11, e de major QOBM,
cujos componentes passam de
46 para 49 oficiais.
Subsidiárias da Copasa - Ou-
tra mensagem encaminha pro-
jeto de lei que altera a Lei
6.084, de 1973, e autoriza a
criação de empresas subsidi-

todo o processo, mas pouco
interferiram na dinâmica das
votações, deixando para os
estudantes a tarefa de con-
duzir todo o processo, o que
foi feito de forma democráti-
ca pela presidência dos tra-
balhos, a cargo do estudan-
te de Ciências Sociais Lucas
Junqueira Meireiles ViteLli.

As propostas contidas
no documento final serão es-
tudadas pela Comissão de Par-
ticipação Popular, que vai ana-
lisar a viabilidade de sua apli-

árias da Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais
(Copasa). O projeto pretende
conceder autorização legisla-
tiva para a criação de quatro
subsidiárias da Copasa. Uma
delas se encarregaria da explo-
ração econômica dos recursos
hidrominerais do Estado, in-
clusive dos parques das águas.
Outra subsidiária, de acordo
com o projeto, permitirá que
a companhia assuma a distri-
buição de água do Projeto
Jaíba II, de responsabilidade
do Estado. O projeto trata
também de pedido de autori-

cação. Entre essas propostas
estão a criação de políticas
de incentivo à formação de
cooperativas de trabalho vol-
tadas à preparação profissio-
nal de jovens e a divulgação,
nos meios de comunicação de
massa, da Comissão de Parti-
cipação Popular da Assembléia.
Ao final da sessão, os estudan-
tes ainda aprovaram - por una-
nimidade - uma moção ampli-
ando de dois para três anos o
período de participação das
escolas no Parlamento Jovem.

zação para a criação de sub-
sidiária para explorar os
serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgoto sa-
nitário em localidades nos
Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e São Mateus.

A terceira mensagem
traz projeto que autoriza o
Executivo a alienar imóvel
constituído de uma área de
650 mil m 2 , situado no
bairro Olhos d'Agua, em
Belo Horizonte, à Compa-
nhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais
(Codemig).

E

Cerca de 120 estudantes particip

trabalho fazem
ri

A deputada Maria Tue:	destacou o espírito de liderança e rnobiii:açác	udarites

PROJETOS DO EXECUTIVO
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Suas evolui para proteção social
A mesa técnica que se

sucedeu teve a participação
de Simone Albuquerque,
que fez um libelo contra o
modelo anterior de assistên-
cia social, asilar, concentra-
dor de recursos na esfera fe-
deral, que tinha, segundo
ela, a característica "perver-
sa" de retirar a pessoa do seu
convívio familiar e comunitá-
rio. Maria Albanita Roberta,
subsecretária de Desenvolvi-
mento Social da Sedese, dis-
se que a mudança da cultu-
ra assistencialista se faz por
meio de pequenos gestos,
como o esforço para estru-
turar e fortalecer as regio-
nais, onde é mais fácil para
o município acessar os ser-
viços de que necessita.
Recursos - Rosilene Rocha,
presidente do Cogemas, con-
siderou fundamental a adesão
dos municípios ao Suas, já
que não são obrigados a fazê-
lo. "O município tem papel
preponderante na atenção
básica. Os Cras não serão man-
tidos sem apoio técnico-fi-
nanceiro do Estado e da
União", disse ela. Rosilene
revelou também que Minas

Gerais seria o segundo esta-
do brasileiro com pior per-
centual orçamentário desti-
nado à assistência social. "São
apenas 0,2% do orçamento.
Minas só está melhor que o
Espírito Santo", afirmou.

José Cruz, assessor do
MDS, informou que a lógica
do repasse de recursos por
programas e projetos tinha
sido superada e que agora o
repasse era de fundo a fun-
do. Detalhou os pisos por
especificidade do atendi-
mento, e disse que em 2005
havia 8 milhões de famílias
referenciadas.

Na parte da tarde,
Jacqueline Borges, da União
dos Conselhos Municipais de
Assistência Social da Região
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH), exortou os
conselheiros a assumirem
sem medo seu papel de con-
trole social, fiscalizando os
executivos no sentido de fa-
vorecer a melhor ação. José
Salviano de Souza, membro
do Conselho Estadual de As-
sistência Social, pediu um
quadro estável de pessoal
que consiga manter as ações

durante as mudanças de go-
verno.

A deputada Elisa Costa
(PT) destacou o papel dos
legislativos na elaboração das
leis que gerem os fundos e na
construção do arcabouço de le-
gislação social avançada. Pro-
põs a elaboração de uma emen-
da coletiva aumentando os re-
cursos para assistência social no
Orçamento, afirmando que "ne-
nhum deputado que tenha par-
ticipado destes encontros do
Suas se recusará a assinar'

O deputado André
Quintão (PT), por sua vez,
assegurou que "a inclusão
social será motivo de desen-
volvimento no sentido de
emprego e renda", e defen-
deu uma política de valori-
zação do profissional assis-
tente social, com plano de
carreira, salários justos e
concurso público. Por suges-
tão do deputado Carlos Pi-
menta (PDT), Quintão vai
participar de uma luta para
inclusão de assistentes so-
ciais nas equipes do Progra-
ma de Saúde da Família.

Leia íntegra da maté-
ria na internet

o
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Montes Claros encerra série de encontros regionais
Durante o Encontro Re-

gional "Implantação do Sis-
tema único de Assistência So-
cial (Suas): Desafios e Pers-
pectivas", a secretária de Es-
tado de Desenvolvimento So-
cial e Esportes (Sedese), Ma-
ria Coeli Simões Pires, discor-
reu sobre a construção do
modelo de interlocução com
a sociedade desenvolvido pela
Assembléia, e sobre o tripé es-
tabelecido pela Constituição
para oferecer saúde, previdên-
cia e assistência social. Criti-
cou o modelo anterior de
atendimento, centrado na ló-
gica do favor. Ela lamenta que
não seja possível ainda
equalizar o financiamento da
assistência social por meio de
um "rearranjo tributário" que
melhore a situação dos esta-
dos. Para o Norte, anunciou
que o Estado pretende recor-
rer à Unimontes para conce-
ber ações institucionais de as-
sistência social.

O prefeito de Montes
Claros, Athos Avelino, afir-
mou que "a história do SUS
e do Suas começou na região
Norte de Minas, para se con-
trapor aos patrimonialistas,
clientelistas e assistencialis-
tas' Disse que a nova idéia
converge com a de seu go-
verno de promover o que
chama de "governança soli-
dária", capaz de dar respos-
ta às demandas sociais à
medida que se apresentem.
"Estamos em fase de
videodocumentação para ob-
ter três Centros de Referên-
cia em Assistência Social
(Cras) em Montes Claros",
anunciou.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Sebastião
Ildeu Maia, acusou a falta
de políticas para o meio
rural como sendo a culpada
pelo inchaço das cidades e
pediu ações voltadas para a
criação de empregos. A de-
putada Ana Maria Resende
(PSDB) assegurou ser favo-
rável a qualquer política
que reintegre as pessoas ex-
cluídas, pelo fato de que
ninguém está a salvo de se
ver em situação de risco
social.

6 de junho de 2006

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação

Do nome de Avani Avelar Xavier Lanza para compor como membro o
Conselho Estadual de Educação. Prosseguimento da votação

Indicação
Do nome de Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para compor
como membro o Conselho Estadual de Educação. Votação

Indicação
Do nome de Ãngela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para compor
como membro o Conselho Estadual de Educação. Votação

Indicação
Do nome de Francisco César Sã Barreto para compor como membro o
Conselho Estadual de Educação. Votação

Indicação
Do nome de Faiçal David Freire Chequer para compor como membro o
Conselho Estadual de Educação. Votação

PI. 2.979/06
Do deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a alteração da reda-
ção do artigo 5°, da Lei n° 14.364, de 19/7/2002, que autoriza o
Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinado ao
Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR). (Urgência) Discussão
em 1 1 turno

PRE 3.226/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 027/2006, concedido à Empresa Frigorífico Tradição Ltda.
Discussão em turno único

PRE 3.227/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 030/2006, concedido à Empresa Frigorífico Pontenovense
Ltda. Discussão em turno único

PRE 3.228/06
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 031/2006, concedido à Empresa Dagranja Agroindustrial
Ltda. Discussão em turno único

PRE 2.888/05
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. Discussão em 2° turno

PRE 2.923/06
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com

• Comissão Especial do Protocolo de Ouioto (Auditório do Insti-
tuto de Geo-Ciências da UFMG) - debater o tema 'MDL em co-
geração de energia elétrica e o potencial de Minas Gerais", a reque-
rimento dos deputados Doutor Ronaldo, Sávio Souza Cruz e
Laudelino Augusto. Convidados: professor de Engenharia da Uni-
versidade Federal de Itajubá, Geraldo Lúcio Tiago Filho; membro
do Instituto do Sol, Vagner Benevides; um representante da Fun-
dação Gorceix; e o diretor da Empresa TUV Rheinland, Delzuite
Martins Ferreira Júnior

10 horas
• Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições
(Plenarinho 1) - debater, em audiência pública, um modelo de gestão
dos centros de convenções, feiras e exposições em construção no Esta-
do, ei-ri especial o Centro de Convenções e Exposições de Juiz de Fora
(Conex). Convidados: a secretária de Estado de Turismo, Maria Elvira
Sales Ferreira; e o diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Codemig,
João Alberto Pratini de Moraes
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discutir e votar
parecer de 1 1 turno sobre o PL 2.784/05, do deputado Zé Maia, que
acrescenta os parágrafos 4° e 5° ao artigo 39 da Lei 11.404, de 1994,
que contém normas de execução penal. Também estão na pauta duas

Assembléia Informa - terça-feira .5

o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas que especifica. Discussão em 2" turno

PRE 3.155/06
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformida-
de com o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado,
a alienação das terras devolutas que especifica. Discussão em 1°
turno

PLC 61/05
Do governador, que fixa o valor da remuneração do cargo de defensor
público geral, a que se refere o artigo 144 da Lei Complementar 65, de
16/1/2003. Discussão em 2° turno

PI, 1.916/04
Da deputada Jõ Moraes, que estabelece política pública de preven-
ção e combate à surdez na infãncia e em recém-nascido, no âmbito
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Discussão em 21
turno

PI. 1.987/04
Do deputado Ricardo Duarte, que estabelece diretrizes para as ações do
Estado na prevenção e na redução de danos causados á saúde pelo uso
constante de substãncias causadoras de dependência química. Discussão
em 2 1 turno

PI, 2.916/06
Do governador, que modifica a estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg), cria cargos de provimento em comissão
e funções gratificadas na Administração Direta do Poder Executivo, e dá
outras providências. Discussão em 2° turno

PI. 2.130/05
Do deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
município de Conquista os imóveis que especifica. Discussão em 1°
turno

PI, 3.280/06
Do deputado Dilzon Melo, que altera a Lei 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais (altera o
inciso XXII do parágrafo 30 do artigo 12 da Lei 6.763, substituindo a
redação "papel cortado classificado pela nomenclatura brasileira de
mercadorias no código 4802.57.99" por 'papel cortado tipos A4, ofi-
cio 1 e II e carta"). Discussão em 1 1 turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária, acrescida do
PL 3.189/06, do procurador-geral de Justiça, que dispõe sobre a criação
de cargos no Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

proposições que dispensam apreciação do Plenário
• Comissão Especial de Resíduos Sólidos (Plenarinho IV) - discutir
a situação dos resíduos sólidos dos serviços da área de saúde no
que se refere aos planos de gerenciamento, metas, controle e fisca-
lização, a requerimento dos deputados Irani Barbosa, Célio Moreira
e Gustavo Valadares. Convidados: secretário de Estado de Saúde,
Marcelo Teixeira; presidente da Fhemig, Luiz Márcio Araújo Ramos;
superintendente de Vigilância Sanitária do Estado, José Geraldo
de Castro; presidente da Associação dos Hospitais de Minas Gerais,
Carlos Eduardo Ferreira; presidente da Feam, lImar Bastos Santos; e
Soraya Neumann Carneiro
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Auditório)
- colher subsídios de autoridades ligadas ao agronegócio, com o
objetivo de otimizar e viabilizar uma legislação mineira que dispo-
nha sobre o seguro agrícola, com ênfase no Projeto de Lei 67,°03,
da ex-deputada Maria José Haueisen, a requerimento do deputado
Paulo Piau. Convidados: secretários de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Marco Antônio Rodrigues da Cunha; de
Fazenda, Fuad Jorge Nonian Filho; e de Desenvolvimento Econô-
mico, Wilson Brumer; coordenador-geral de Seguro Rural do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Geraldo Mafra; re-
presentantes da Secretaria de Estado de Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo, Wilson Canelas e Rejane Cecília Ramos; daf.
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Companhia de Seguros Aliança do Brasil, Cados Eduardo C.
Rodrigues; presidentes da Câmara Técnica de Seguro e Crédito Ru-
ral da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, João Augusto Guabiraba; do Sindicato das Empresas de
Seguro de Minas Gerais, Alberto Oswaldo Continentino de Araújo;
do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, Roberto
Silva Barbosa; e da Faemg, Roberto Simões

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) - discutir e
votar proposições da comissão

• Comissão de Cultura (Plenarinho 1) - discutir e votar proposição
que dispensa apreciação do Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
II) - discutir e votar parecer de 2 1 turno sobre o PI- 1.596/04, do
deputado Doutor Ronaldo, que dispõe sobre a orientação de segu-
rança aos passageiros de transporte coletivo intermunicipal. Tam-
bém estão na pauta 16 proposições que dispensam apreciação do
Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discutir
e votar dez proposições em 1 1 turno, sendo que cinco tratam de
autorização para doação de imóveis. Os outros projetos de lei
que serão analisados são: 2.938/06, do deputado Laudelino
Augusto, que determina que o Minas Gerais" - diário oficial do
Estado - e demais edições Legislativas sejam publicados pelo
método braile; 3.172/06, do deputado Rogério Correia, que
estabelece valor mínimo do vencimento básico dos servidores
estaduais; 3.189/06, do procurador-geral de Justiça, que dis-
põe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente de Servi-
ços Auxiliares do Ministério Público do Estado; 3.231/06, da
deputada Lúcia Pacifico, que acrescenta dispositivo ao artigo
1 1 da Lei 15.018, de 2004, que obriga as instituições que men-
ciona a afixarem aviso aos portadores de marca-passo nas por-
tas equipadas com detectores de metal; e 3.281/06, do depu-
tado Gustavo Corrêa, que determina que as empresas públicas e
privadas, autarquias e fundações ficam obrigadas a distribuir,
gratuitamente, a seus funcionários, protetores ou filtros sola-
res. Também estão na pauta 12 proposições que dispensam apre-
ciação do Plenário
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Câmara
Municipal de Montes Claros) - debater o tema "Geração de traba-
lho, emprego e renda", tendo como objetivo a divulgação, o es-
clarecimento e a promoção dos diversos programas disponíveis de
geração de emprego e renda, a requerimento da deputada Elisa
Costa. Convidados: secretário de Políticas Públicas de Emprego do

Ministerio do Trabalho e Emprego, Remígio Todeschini; secretária
de Articulação Institucional do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Heliana Kátia Tavares Campos; subsecre-
tário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Económico, Carlos Eduardo Orsini de
Lima; superintendente de Trabalho e Renda da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Social e Esporte, Carmem Rocha Dias; su-
perintendente regional do Banco do Brasil, Luiz Carlos Felipe; e
superintendente de Negócios do Escritório de Negócios BH-Norte
da CEF, Robledo Pinto Coimbra

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Auditório) - discutir e
votar parecer de 2 1 turno sobre o PL 1.933/04, do deputado
Doutor Viana, que dispõe sobre a imediata liberação do Certifi-
cado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pelo De-
partamento de Tránsito de Minas Gerais (Detran/MG); e parece-
res de 1 1 turno sobre os PLC 71/05, do Tribunal de Contas, que
modifica Lei Complementar 33, de 1994, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas; e PL 3.189/06, do procura-
dor-geral de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no
Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público
do Estado. Também estão na pauta duas proposições que dis-
pensam apreciação do Plenário

15h30
• Comissão de Transtorno, Deficiência Mental e Autismo (Plenarinho
III) - debater o tema "Lei da Desospitalização e suas conseqüên-
cias" e o subtema "Pessoas contempladas pela Lei da
Desos pita lização: resultados reais da aplicação da Lei' Convida-
dos: coordenadora técnica do Juizado Especial da Infância e da
Juventude, Rosilene Miranda Barroso da Cruz; diretor da Central
Psíquica (Cepsi), Hélio Lauar de Barros; diretor do Instituto Raul
Soares, Domingos Sávio Lage Guerra; diretora do Hospital Galba
Veloso, Maria Eugênia Mascarenhas; presidente do Instituto Ester
Assupção, Vera Lúcia Teixeiras Dias; membro do Conselho Tutelar -
Regional Oeste, Neide Nery Santiana

19 horas
• Reunião Especial para lançamento da Frente Parlamentar pela
Revisão da Privatização da Companhia Vale do Rio Doce, a reque-
rimento do deputado Rogério Correia (Salão Nobre)

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) - discutir e votar parecer de 1 1 turno sobre o PL 3.189/06, do
procurador-geral de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos
no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Públi-
co do Estado

TV ASSEMBLÉIA

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Saúde nos pequenos municípios

9h Assembléia Debate - Direitos humanos no Brasil
10h Assembléia ao vivo

12h20 Via Justiça - Os direitos do consumidor na Justiça
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
18h30 Panorama - Saúde nos pequenos municípios

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 ex-ministro João Camilo

Pena
22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)
1h Panorama - Saúde nos pequenos municípios

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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