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Sargento Rodrigues e Edson Rezende coordenam frentes do "Não" e do "Sim"
Na abertura do debate tãncia da participação maci-

"Referendo Popular: o comér- ça da população, por ser um
cio de armas de fogo e muni- momento único de participa-
ção deve ser proibido no Bra- ção direta do cidadão na de-
sil?", que a Assembléia reali- mocracia brasileira. O debate,
zou na manhã de ontem, au- no Plenário, foi uma parceria
toridades destacaram a impor- da ALMG com o Governo do
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Propaganda do referendo
altera programação da TV

Plenário vota projetos na
Extraordinária de ontem

A	-	 .? DATA R2C

T V T A 11W)
4 DE OUTUBRO DE 2005 - TERÇA-FEIRA - ANO 14 - N° 2.722

Debate recomenda presença maciça no
referendo sobre comércio de armas

Em cumprimento à Le-
gislação vigente, a TV As-
sembléia está transmitindo a
propaganda gratuita do re-
ferendo popular sobre a
proibição do comércio de
armas de fogo e munição,
que será realizado no dia
23 de outubro em todo o
País. A propaganda vai ao
ar até o dia 20 de outu-
bro, das 13h às 13h09 e das
20h30 às 20h39.

Independentemente
do que estiver sendo trans-
iiitido. seja ao vivo ou gra-

vado, a programação será in-
terrompida para transmissão
da propaganda gratuita. O
tempo dessa propaganda é
igualmente dividido entre as
duas frentes registradas: a
Frente Parlamentar "Por um
Brasil sem Armas", que defen-
de o voto "Sim", e a Frente
Parlamentar "Pelo Direito à
Legítima Defesa", que defen-
de o voto "Não". A mudança
na programação normal da TV
ocorre por orientação do TRE,
com base na Resolução n°
22.033, de 2005, do TSE.

Estado e diversas entidades e
foi transmitido ao vivo pelas
TVs Assembléia e Minas para
todas as escolas estaduais de
Minas Gerais. O debate foi so-
licitado pelos deputados Ed-
son Rezende (PT) e Sargento
Rodrigues (PDT).

As discussões têm como
objetivo enriquecer o debate
sobre o referendo que acon-
tece no próximo dia 23 em
todo o País, para saber a
opinião da população brasi-
leira a respeito da co-
mercialização ou não de armas
de fogo. O referendo atende a
preceito constitucional previs-
to na Lei n° 10.826, de 2003,
conhecida como Estatuto do
Desarmamento, que entrou em
vigorem janeiro de 2004. Em
seu artigo 35, prevê-se a
consulta para que a popula-
ção decida sobre se deve ser
permitida ou proibida a
comercialização de armas.

Uma das principais re-
comendações feitas no início
do debate é de que a popula-
ção se informe bem antes da

O Projeto de Lei (PL)
2.265/05, do governador, que
trata da destinação do prédio
do Cardiominas, foi aprovado
pelo Plenário, em 1 0 turno, na
Reunião Extraordinária de on-
tem à noite, na forma do
Substitutivo n° 1 e com a Emen-
da n 1 2. Outros três projetos
também foram aprovados, entre
eles, o Projeto de Resolução
2.616/05, em turno único, que
concede o Regime Especial de Tri-
butação à Usiminas Mecânica.

Em l turno, foi aprova-
do o PL 1.945/2004, do depu-

votação. Em sua exposição, o
diretor do Foro Eleitoral de
Belo Horizonte, juiz Rogério
Medeiros Garcia de Lima, ex-
pLicou a sistemática da vota-
ção. Na urna já tradicional, o
eleitor vai teclar o n° i, que
corresponde ao "Não", se de-
sejar que o comércio de armas
não seja proibido. E teclar o
n° 2, referente ao "Sim", se
desejar que o comércio seja
proibido. Existem ainda as
teclas de Branco e Nulo. O juiz
conclamou a população a par-
ticipar maciçamente, "princi-
palmente os jovens, pois é
uma oportunidade única de
exercermos nossa cidadania. E
que os governantes continu-
em a nos consultar, não só em
questões de segurança, mas de
economia e política também",
acrescentou Medeiros.

Com a maioria da platéia
manifestando-se pela proibição
do comércio de armas, mas com
equilíbrio entre as posições
antagônicas, a fase de debates
aqueceu o clima no Plenário
da Assembléia. Paginas 2 e 3

tado Doutor Viana (PFL), que
estabelece restrições à co-
mercialização de uniformes, far-
das, distintivos e insígnias das
polícias, do Corpo de Bombei-
ros Militar, do Detran e da Se-
cretaria de Defesa Social. Em
2 0 turno, foi aprovado o PL
2.187/05, do deputado Elmiro
Nascimento (PFL), que autori-
za a doação de imóvel ao mu-
nicípio de Cruzeiro da Fortaleza.
Até as 21h45, a reunião prosse-
guia, com a discussão do PL
2.460/05, que trata das tabelas
de vencimento da Educação Básica.
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Especialistas dizem que Estatuto do
Desarmamento é bastante rigoroso

Argumentos pró e contra o comércio de armas

Em suas considera- exceção", declarou Luiz
ções, na primeira parte do Fernando Nogueira. O arti-
ciclo de debates sobre o re- go define quem pode ter
ferendo popular, na manhã porte, entre polícias, bom-
de ontem, no Plenário da As- beiros, agentes e guardas
sembléia, o representante da peniten-ciários, empresas
Ordem dos Advogados do de segurança privada e de
Brasil (OAB-MG), conselhei- transporte de valores e ain-
ro Luiz Fernando Valadão da técnicos e auditores da
Nogueira, explicou alguns Receita Federal.
conceitos presentes na Lei Luiz Fernando Noguei-
n° 10.826, afirmando que o ra destacou que a lei intro-
estatuto já é bastante rigo- duziu uma mudança cultural
roso em relação à autoriza- muito significativa, "ao
ção de compra de armas, proibir, no artigo 26, a fa-
porte e penas. Ele explicou bricação, comercialização e
os artigos 10 e 11 que de- importação de brinquedos
talham os critérios para a que sejam réplicas de armas".
autorização de compra de Outro ponto abordado por
armas, definidas como armas ele foi a questão das penas,
de uso restrito (aquelas pre- previstas no artigo 12. Se-
vistas somente para as For- gundo o conselheiro da OAB,
ças Armadas, policias) e as as penas foram aumentadas
de uso permitido (para pes- e foram introduzidas outras, Luiz Fernando ValadãoNog

soas físicas e jurídicas, que enquanto o artigo 28 aumen- forma de o Legislativo con-
têm que cumprir uma série tou o limite de idade para tribuir para discussão do
de exigências). O certifica- aquisição de armas, de 21 tema. "Tema tão polêmico,
do é concedido pela Polícia anos para 25 anos, que foram constituídas duas
Federal. O porte é diferente Frentes — O presidente da frentes parlamentares com
da autorização, enfa-tizou o Assembléia, deputado Mauri posições opostas: os depu-
conselheiro, e é proibido Torres (PSDB), lembrou que a tados contra a proibição do
pelo estatuto. "Ele é hoje a iniciativa do debate é uma comércio de armas, a Frente
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Dezenas de pessoas lotaram ontem o Plenário da Assembleia Legsiana para participa rio ssclo de debates

ueira, conselheiro da OAB/MG

Parlamentar "Pelo Direito à
Legítima Defesa", coordena-
da pelo deputado Sargento
Rodrigues; e os parlamenta-
res a favor da proibição, a
"Frente Por um Brasil sem Ar-
mas", coordenada pelo depu-
tado Edson Rezende". Desta-
cando que as divergências
espelham a democracia, o
presidente afirmou que o de-
bate pretende "ouvir os dois
lados para que a população
compareça às urnas ciente
do que vai decidir".

O vice-presidente do
Tribunal Regional Eleitoral,
(TRE), desembargador Ar-
mando Pinheiro Lago, e o
secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de Defesa
Social, Luiz Flávio Sapori,
elogiaram a iniciativa do
evento, enfatizando o cará-
ter cidadão do referendo,
"porque é o momento em
que o povo exercerá seu
poder", segundo palavras do
desembargador Armando
Lago. Já Luiz Sapori chamou
atenção para o fato de que
o referendo não é a favor ou
contra o desarmamento,
"mas diz respeito ao comér-
cio de armas".

Com a maioria da pla-
téia manifestando-se pela
proibição do comércio de
armas, mas com equilíbrio
entre as posições antagôni-
cas, a fase de debates sobre
o referendo aqueceu o cli-
ma no Plenário da Assem-

Na Assembléia Legis-
lativa, 36 deputados endos-
sam o "Não", assinando o
manifesto da Frente Parla-
mentar "Pelo Direito à Legí-
tima Defesa", e 35 recomen-
dam o "Sim", assinando a
proposta "Por um Brasil sem
Armas". Os líderes dessas
frentes são os deputados
Sargento Rodrigues (PDT) e
Edson Rezende (PT), respec-
tivamente, que confrontaram
seus argumentos no debate.

Rodrigues lamentou
que as pessoas estejam con-

bléia. O maior embate ocor-
reu entre o coordenador da
Frente Parlamentar "Pelo Di-
reito à Legítima Defesa", de-
putado federal Alberto Fra-
ga, e o coordenador do Pro-
grama de Controle de Armas
da ONG Viva Rio, Antônio

fundindo o referendo como
sendo uma proposta de de-
sarmamento. "Trata-se de
proibir a compra de armas
pelo cidadão e não o desar-
mamento geral da popula-
ção, incluindo os crimino-
sos. Chegaremos a uma si-
tuação em que o cidadão
verá o invasor armado pu-
lando seu muro, matando
seu cachorro, arrombando
sua porta e não poderá en-
frentar a situação. Nesse
caso, seria melhor deixar a
porta aberta". Quanto aos

Rangel Bandeira. Fraga dis-
se que o que está em jogo é
a retirada do direito de au-
todefesa do cidadão. Ban-
deira replicou que a demo-
cracia deve limitar o direi-
to de cada um em benefício
de todos.

Bandeira informou que
a campanha pelo desarma-
mento já recolheu 500 mil
armas e salvou milhares de
vidas, reduzindo o número
de mortos para 39 mil em
2004, segundo o DataSUS.
"Quem mais morre são os
jovens e as mulheres. Uma
em cada três mulheres ví-
timas de arma de fogo é
morta pelo parceiro ínti-
mo, e quem reage a um as-
salto tem mais chance de
morrer do que aquele que
fica quieto. Parem de ficar
vendo filme na televisão
em que o mocinho mata
dez, porque isso não acon-
tece. Quem mantém uma
arma em casa é um irres-
ponsável porque, ao voltar,
vai encontrar o filho mor-
to", afirmou.

Fraga contra-argu-
mentou que os jovens de
16 a 24 anos são os que
mais morrem, mas a maio-
ria deles está no crime e
morre em tiroteios entre
quadrilhas. "Quando um
cadáver é encontrado num
matagal, é removido para
o IML, e não para o SUS, e
isso não entra nessas esta-
tísticas. A proibição da

acidentes de crianças com
armas de fogo, Rodrigues
afirmou que as tragédias
acontecem muito mais em
acidentes de bicicleta ou
afogamentos em piscina do
que com armas. "Não há um
só caso de filho de policial
ferido acidentalmente com a
arma do pai. O policial sabe
educar seus filhos para o ris-
co da arma", acrescentou.

Edson Rezende revelou
que é médico intensivista e
que já viu a chegada de mui-
tas vítimas feridas a bala.

venda de munição, se for
aprovada, vai tornar inú-
teis as armas dos cida-
dãos. Será como se você,
que tem um carro, fosse
proibido de comprar gaso-
lina". O deputado acha que
pode acontecer no Brasil
o ocorrido na Inglaterra e
na Austrália, que recente-
mente desarmaram a popu-
lação civil e estariam às
voltas como um aumento
da criminalidade, das in-
vasões de domicílios e
agressões a idosos.

"Políticas públicas se
fazem com pesquisas, com
dados científicos, e não
com achismos", retomou
Rangel Bandeira, assegu-
rando que no Brasil 5.800
pessoas tiveram suas vidas
poupadas após a aprova-
ção da Lei n° 10.826, em
dezembro de 2003, que
restringe a compra e o
porte de armas. Criticou os
policiais que defendem a
venda de armas, recomen-
dando que reconheçam sua
incompetência e entre-
guem o distintivo. Fraga,
por sua vez, criticou os
artistas que fazem campa-
nha pelo "Sim" na televi-
são, dizendo que andam
com seguranças armados, e
zombou dos números apre-
sentados pelo adversário:
"Estatísticas são uma for-
ma de torturar os números
para forçá-los a dizer o
que queremos".

; posições
"Além desses milhares de
mortos, há muitas outras ví-
timas, que são seus órfãos
e suas viúvas. Somos o país
que mais mata no mundo, e
as armas fazem, sim, parte
do ciclo da violência.
Eliminá-las é um importan-
te passo para reduzir a vio-
lência", enfatizou o depu-
tado. Ele disse também que
é preciso mudar a cultura
da violência, a cultura de
não levar desaforo para
casa, e buscar o entendi-
mento pelo diálogo.

Assinaturas mostram equilíbrio na
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Policial,
Juvercino Guerra, presi-

dente do Sindicato de Polici-
ais Federais de Minas Gerais,
admitiu que todo o efetivo da
Polícia Federal e das Forças
Armadas não é suficiente para
fechar as fronteiras do País ao
contrabando de armas. "Ne-
nhum país consegue impedir
a entrada de imigrantes, nem
as muralhas milenares podem
impedir o contrabando. Na
Antigüidade, apenas Esparta
não tinha muros, porque cada
cidadão tinha uma espada à
mão. "Se vis pace para bel/um

O"
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Audiência aconteceu ontem na Câmara Municipal de Carandaí

A Comissão de Direitos do Durval Ângelo (PT), duran-
Humanos vai buscar o apoio te audiência pública na Câma-
dos deputados votados na re- ra Municipal de Carandaí.
gião do Campo das Vertentes A reunião foi realizada
para, juntos, apresentarem a requerimento do próprio
emendas ao orçamento do Es- deputado. Ele recebeu, de ve-
tado que garantam recursos readores de Carandaí, denún-
para melhorar as condições de cias de que os postos do
funcionamento das unidades IML em Barbacena e Lafaiete
do Instituto Médico Legal estariam demorando demais
(IML) de Barbacena e Conse- na liberação dos corpos e
lheiro Lafaiete. A informação que falta estrutura física
foi prestada ontem pelo pre- para a realização das autóp-
sidente da comissão, deputa- sias. 0 delegado regional de

Barbacena, Edson Lopes, e o nenhum dos 19 municípios
prefeito de Carandaí, Moacir atendidos pela unidade. Por
Tostes de Oliveira, que émédi- isso, disse estar surpreso
co, não negaram que a libera- com a denúncia apresenta-
ção, em alguns casos, pode da pelos vereadores.
demorar, mas explicaram que Legistas - O chefe da seção
muitas vezes isso ocorre por- de perícia do IML de Belo
que a lei determina que a au- Horizonte, Niwton Carlos
tópsia só pode ocorrer seis Toledo, disse que Minas Ge-
horas depois da morte.	rais conta hoje com 170 mé-

Além disso, ela só pode dicos legistas, número insu-
ser feita durante o dia, pois ficiente para atender toda a
os IMLs de Barbacena e demanda. "E necessário pelo
Lafaiete não dispõem de ilu- menos o triplo desse núme-
minação adequada para o ser- ro", afirmou.
viço noturno. Outra provi- Para o vereador Israel
dência para resolver o pro- Luiz Baeta Alves de Souza, é
blema será um pedido da inaceitável que os IMLs fun-
comissão ao chefe da Polí- cionem de forma precária. Ele
cia Civil, Otto Teixeira, no quer a união dos vereadores
sentido de que sejam auto- de todos os municípios do
rizadas obras de iluminação Campo das Vertentes para
noturna naquelas unidades.	pressionar o governo estadu-

A agilização do serviço, ai a melhorar o atendimento e
afirmou Durval, é importante agilizar a liberação dos cor-
porque a demora, além de ser pos. O vereador Francisco
um desrespeito com os res- Eustáquio também se queixou
tos mortais, prolonga a dor do fato de os médicos legistas
da família. Edson Lopes apro- terem outros empregos, o que
veitou para informar aos ve- é permitido por lei.	-
readores que o IML de O deputado DurvalAn-
Barbacena nem tem sede pró- gelo sugeriu que o delega
pria, pois funciona dentro do Edson Lopes se reúna
das instalações da Faculdade com os vereadores para
de Medicina. Apesar disso, informá-los sobre o funcio
ele nunca recebeu sequer uma namento dos IMLs e as esca-
reclamação nesse sentido de las de plantão dos médicos.

Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária, com exce-
ção da PEC 88/05 e dos PLs 1.617/04, 1.924/04 e 2.063/05

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 4.991/05

Do deputado Célio Moreira, que solicita ao secretário de Estado de
Defesa Social informações sobre a previsão do início da construção
da 18 1 Delegacia Distrital, no Bairro Milionários, e da construção da
24 1 Delegacia Distrital, no Bairro Diamante, bem como os motivos
por que ainda não foram implementadas. Votação

RQN 5.179/05
Do deputado Miguel Martini, que solicita ao Tribunal de Justiça infor-
mações a respeito do plano de adequação e aprimoramento da presta-
ção de serviços notariais e de registro, bem como os critérios
populacionais, socioeconómicos e estatísticos adotados para a fusão
e o desmembramento desse serviço. Votação

RQN 5.180/05
Do deputado Miguel Martini, que solicita ao secretário de Fazen-
da as informações que menciona sobre os cartórios da Capital e
dos municípios com população acima de 200 e abaixo de 10 mil
habitantes. Votação

RQN 5.236/05
Do deputado Célio Moreira, que solicita ao presidente da
Gasmig informações sobre a implantação de um sistema de
distribuição de gás natural comprimido nas cidades de Uberaba
e Uberlândia. Votação

RQN 5.260/05
Da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que solicita à Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Feam informações
sobre o processo de licenciamento ambientaL dos empreendimentos situ-
ados na APA do Cercadinho, no Bairro Belvedere. Votação

RU 5.261/05
Das Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que solicita ao chefe da Polícia Civil infor-
mações sobre denúncias feitas por Everton Lúcio de Paula à Comissão de
Meio Ambiente, conforme Boletim de Ocorrência 4.418/04. Votação

RQN 5.292/05
Da Comissão de Participação Popular, que solicita à Feam cópia de
todos os processos de Licenciamento ambiental para atividades de
mineração de bauxita nos municípios que menciona. Votação

PL 2.542/05
Do governador do Estado, que altera as diversas leis que dispõem
sobre os planos de carreiras do Poder Executivo (faixa constitucio-
nal). Discussão em turno único

PEC 66/03
Da Comissão Especial da uemg, que acrescenta parágrafo ao artigo
199 e dispositivos ao Ato das Disposições Transitórias (determina que
as relações entre a Administração Pública e a Universidade do Estado
serão disciplinadas por normas específicas e cria um sistema de asso-
ciação entre as unidades agregadas e a Universidade, em forma de
parceria público-privada). Votação em 1 0 turno

t

PEC 88/05
Do governador, que dispõe sobre a ação declaratória de
constitucionalidade. Discussão em 1 0 turno

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

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

PI, 2.460/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre as tabelas de vencimento
básico das carreiras dos profissionais da Educação Básica que integram
o Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata a Lei n° 15.293,
de 2004, os seus reajustamentos e o posicionamento de servidores nas
referidas carreiras. Prosseguimento da discussão em 1 1 turno

PL 1.617/04
Do deputado António Júlio, que autoriza doação de imóvel ao muni-
cípio de Luz. Discussão em 2 0 turno

PL 2.063/05
Do governador, que dispõe sobre o pagamento de bolsa pelo desem-
penho de atividades especiais ao pessoal de que trata a Portaria
Presidencial 172 da Fhemig. Discussão em 2 0 turno

PI. 2.187/05
Do deputado Elmiro Nascimento, que autoriza doação de imóvel ao
município de Cruzeiro da Fortaleza. Discussão em 2 0 turno

PI. 1.924/04
Do deputado Ricardo Duarte, que regulamenta o inciso II do parágra-
fo 1 0 do artigo 214 da Constituição do Estado. Discussão em 1 0 turno

PI. 1.945/04
Do deputado Doutor Viana, que dispõe sobre as restrições á
comercialização de peças de uniformes e/ou fardas, distintivos ou
insígnias da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar,
Detran e Secretaria de Defesa Social. Discussão em 1 1 turno

PI, 1.991/04
Do governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais (redução
da carga tributária nas operações internas com artefatos de joalheria
e de ourivesaria, e de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preci-
osas ou semipreciosas e de pedras sintéticas ou reconstituídas). Dis-
cussão em 1 0 turno

PI. 2.238/05
Do deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a realização de exa-
mes de catarata e glaucoma congênitos nos recém-nascidos em hos-
pitais públicos da rede estadual de saúde. Discussão em 1 0 turno

PI. 2.462/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre as tabelas de vencimento básico
das carreiras do grupo de atividades da Saúde. Discussão em 1 0 turno

PI, 2.463/05
Do governador do Estado, que dispõe sobre a instituição de Vanta-
gem Temporária IncorporãveL (VTI). Discussão em 1 1 turno

religioso e radialista participam
(se desejas a paz, prepara-te destinam dez vezes mais para próprios estudos sobre a
para a guerra)", citou. Para ele, o armamento do que para a criminalidade em Belo Hori-
restará ao cidadão brasileiro ajuda humanitária", disse ele. zonte, segundo os quais, en-
praticar artes marciais, treinar Dom José Alberto Moura, bis- tre 1.268 homicídios, 379
arco-e-flecha ou esgrima para po diocesano de Uberlándia, ocorreram em disputas de
se defender, se não quiser ser alertou para o número de pes- quadrilhas e 113 entre com-
assaltado todo dia.	 soas que morrem por reagirem ponentes de uma mesma qua-

O bispo metodista a assaltos, na proporção de drilha. De 100 processos de
Josué Adam Lazier condenou 180 para 1. "E o número dos homicídio que analisou, 50
a violência: "O que precisamos que saem feridos é de 57%. E foram causados por arma de
pôr na mão do brasileiro não melhor nos unirmos para me- fogo (sendo 45 ilegais), 25 por
é uma arma, mas o pão e o lhorar o convívio social, e facas e chuços e 25 por espan-
leite. Votar "Sim" é promover aplicar os recursos necessá- carnento e asfixia. "Se os siste-
a cultura da paz, é levantar a rios em saúde e educação"l	mas de segurança funcionassem
bandeira da solidariedade e da	O radialista Laudívio bem, o cidadão não pensaria em
harmonia. Hoje, as nações Alvarenga Carvalho exibiu seus pleitear uma arma", afirmou.

COMISSÕES

Direitos Humanos propõe soLuções
para os IMLs de Barbacena e Lafaiete

Feinando Affonse,a
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Dt..terçafeira - Assembléia Informa
•

8 horas
o Fórum do Conselho Estadual do Idoso (Teatro) - cessão de espaço

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Encontro Regional do Seminário Legislativo 'Lixo e Cidadania" (Gover-
nador Valadares) - abertura com o prefeito de Governador Valadares,
Bonifácio Mourão; o presidente da Câmara Municipal de Valadares, vere-
ador Júlio César Thebas de Avelar; o prefeito de Cantagalo, Roberto de
Oliveira Queiroz Costa; o prefeito de Ipatinga, Sebastião Ouintáo; o pre-
feito de Central de Minas, Ageu Diniz de Oliveira; e o prefeito de Itabira,
João Izael Querino Coelho

9h30
• Encontro Regional do Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania" (Go-
vernador Valadares) - painel "Panorama dos resíduos sólidos" - com
Renato Neves de Resende, do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG); Santelmo Xavier Filho, da Associação Comercial de Mi-
nas/Comitê de Meio Ambiente; e Ana Beatriz, da ONG Verde Agua

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar pare-
ceres de 1 1 turno sobre emendas apresentadas em Plenário ao Pi- 2.460/05, do
governador, que trata da tabela de vencimento básico das carreiras dos servido-
res da Educação Básica; e sobre o PI, 2,461/05, também do governador, que
dispõe sobre a tabela de vencimento básico das carreiras da Educação Superior

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) -
discutir e votar proposições que dispensam apreciação do Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discutir e votar
proposições que dispensam apreciação do Plenário

• Encontro Regional do Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania" (Gover-
nador Valadares) - atividades dos grupos de trabalho; Grupo 1 ("Lixo,
economia e inclusão social" e "Lixo, educação ambiental e cultura");
Grupo II ("Política de recursos humanos para a área de limpeza urbana" e
"Legislação, recursos financeiros e mecanismos de financiamento") e Gru-
po III ("Lixo, saúde e meio ambiente" e "Lixo, tecnologia e destinação")

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão Especial da PEC 91/05 (Plenarinho 1) - eleger o presidente
e o vice-presidente e designar o relator da comissão que vai analisar a
PEC 91/05, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que determina que os
processos de criação dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia
sejam aprovados pelo Conselho Estadual de Educação
• Reunião da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das
Aguas (Sala de reuniões anexa ao Plenário)

• Comissão de Cultura (Plenarinho 1) - discutir e votar proposições que
dispensam apreciação do Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plerrannho II)

4 de outubro de 2005

- discutir e votar proposições que dispensam apreciação do Plenário
• Comissão do Trabalho, da Prevmencia e da Ação Social (Plenarirrho III) - discutir
e votar parecer de 2 0 turno sobre o Pi- 2,184/05, do governador, que altera a
representação dos trabalhadores no Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e
Geração de Renda, substituindo o representante da Cáritas Brasileira por represen-
tante da Fetrominas; e pa r., cí ai 1" turno sobre o PL 2.338/05, da deputada
Lúcia Pacifico, que dr'gxe . Ore	obrigatoriedade comercial, prédio público e
veículo de transporte	rarr •'orcITr'rrl placa com o número do "Disque Idoso"
• Comissão de Constitu' ,.r ' .'	.t' .i Auditório) - discutir e votar parece-
res de 1 1 turno sobre o	'	r.' ; pvernador, que acrescenta dispo-
sitivo à Lei Compi,--	lue dispõe sobre a estrutura da
Advocacia-Geral do E 'ri	.'	'«	PL5 2.248, do deputado Doutor
Viana, que cria o Pr"0 '-';."'' nfessor; 2,548/05, do deputado
Paulo Piau e do c e';'' :.	.'.",	.rc autoriza o Executivo a reduzir
alíquota de ICMS nas 'i a" s. •- ''" o om álcool carburante e a aumen-
tar o ICMS nas opera, a", ''.'« a',	'o rasolina; 2.555105, da deputada
Elisa Costa, que dispa' . ' v	-««..r	e rotas fiscais do produtor rural ei-e
nome da família; 2,°-a't r'- ;,	.n.-;.	los Pimenta, que trata de prevenção
à gravidez precoce iadolescente grávida; 2.590/05, do
deputado Doutor Viaru. u.':.,'a' * r- i pratica do bungee jump; 2,614/05,
do deputado Dalmo Ritsolrr r.i. rr' 'o nrrcce a estância climática de Maria da
Fé; 2,626/05, do depuUrJo k ''	:..u,oi. que institui a política estadual de
incentivo à produção e ao -.r»,,,'r te "raridioca e seus derivados; e 2,637/05,
do deputado George Hiton	e tr'q	sobre o acesso dos portadores de
deficiência visual aos livros	ri 'is as rebliotecas públicas; além de projetos
que tratam de doação de ' 'vr"s « te : '- ; crsições que tramitam em turno único

• Comissão de Admrnistrar,ao PribEk,a i'tenarinho IV) - discutir e votar pare-
ceres de 1 1 turno sobre emendas apresentadas em Plenário ao Pi- 2.460/05, do
governador, que trata da tabela de vencimento básico das carreiras dos servido-
res da Educação Básica; e ooDre o PE 2.461/05, também do governador, que
dispõe sobre a tabela de venomento básico das carreiras da Educação Superior

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) - dis-
cutir e votar parecer de 2 0 turno sobre o Pi- 2.265/05, do governador, que
trata da doação do imóvel do Cardiominas para a Santa Casa; e parecer de 11

turno sobre o PL 2,461/05, do governador, que dispõe sobre as tabelas de
vencimento básico dos servidores das carreiras da Educação Superior

• Encontro Regional do Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania" (Go-
vernador Valadares) - plenária de encerramento, com a apresentação
das propostas dos grupos de trabalho e eleição dos delegados

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública 1 flenarinho IV) - discutir e votar
pareceres de 1 1 turno sobre emendas apresentadas em Plenário ao PL
2,460/05, do governador, que trata da tabela de vencimento básico
das carreiras dos servidores da Educação Básica; e sobre o PL 2,461/05,
também do governador, que dispõe sobre a tabela de vencimento bási-
co das oarreiras os Euuud dçe'

TV ASSEMBLÉIA

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

8h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a
movimentação política no País

8h30 Panorama (ao vivo) - Caminho da Luz
9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário

12h20 Via Justiça - Culpa na separação
13h Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita

13h10 Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a
movimentação política no País

13h40 Repórter Assembléia - i a edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais noticias do Estado

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

tos, discussão e votação de proposições

Panorama - Carrinho da Luz
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Repórter Assembléia - 2 1 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado
Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita
Assembléia Debate (inédito) - Políticas públicas para a
destinação do lixo
Repórter Assembléia
Mundo Político (Inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
Plenário (reprise)
Panorama - Caminho da Luz
Repórter Assembléia
Encerramento

18h30
19h

19h30

20h
20h30

21h

22h
22h30

23h
1h

1h30
2h
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