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duas PECs em l o turno
traordina'*ria da noite

O Plenário aprovou, na
Reunião Extraordinária da noi-
te de ontem, duas propostas de
emenda à Constituição (PECs)
em 1° turno. A PEC 66/03, da
Comissão Especial da Uemg,
tem o objetivo de oferecer às
fundações que integram a
universidade a opção de se
integrarem ou se desvin-
cularem da instituição.

Também foi aprovada a
PEC 90/05, do deputado Se-
bastião Helvécio (PDT), que
visa incluir o defensor público
geral entre os membros da co-
missão encarregada de com-
patibilizar as propostas de
cada Poder, do MP e do TCE,
que resultam no projeto da LDO.
Leia mais na internet
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os deputados aprovaíarn , na uore de ontem, duas propostas que aLte7a'r. aCo? srLt ?Lao O

Governo comemora execução do
PPAG, mas oposição faz críticas

ijJ 4
gim

A audiência registrou 461 inscrições de grupos organizados e governo

Governo e oposição
apresentaram ontem, na audi-
ência de revisão do PPAG,
opiniões divergentes sobre a
execução do Plano PLurianual
de Ação Governamental e as
perspectivas para 2006. O
subsecretário de Estado de Pla-
nejamento e Orçamento, Ta-
deu Barreto Guimarães, come-
morou o índice de 66% de
execução financeira dos pro-
jetos estruturadores em 2005,
se levados em conta apenas os
recursos do Tesouro Estadual.
O total global executado é de
48%. Mesmo reconhecendo
avanços, principalmente quan-
to ao foco e à metodologia, o
líder do Bloco PT/PCd0B, de-
putado André Quintão, criti-
cou a baixa execução dos pro-
jetos da área social. A audi-
ência, que termina hoje, é o
segundo processo de revisão
participativa do PPAG.
Páginas 8 e 9

Ribeirão da
Mata em

debate hoje
A Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais
discute hoje, às 9h30, a pro-
posta de consórcio intermuni-
cipal como forma de viabilizar
ações para a recuperação da
Bacia do Ribeirão da Mata,
que banha dez cidades da
Grande BH. A região convive
com assoreamento, erosão e
poluição dos cursos d'água.
Agenda

Comissão de
Administração
Pública discute
comunidades
terapêuticas e

atenção a
dependentes

químicos
Agenda
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Oradores destacam papel da Credinor	Construção de Centro Administrativo do

	

durante homenagem por seus 20 anos	governo do Estado vai custar R$ 500 mi

o

o

o
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c Lrec norecenen placas da deputada Ana Maria Resende e da deputado Laudelino Augusto
Os 20 anos da Coopera- de. De acordo com ela, o con- to foi criado para fiscalizar e

tiva de Crédito Rural do Norte selho, a diretoria, a gerência normatizar os procedimentos
de Minas (Credinor) foram co- e os demais funcionários da e o desenvolvimento das co-
memorados em Reunião Es- cooperativa têm garantido o operativas da região. "Estou
pecial nessa segunda-feira sucesso na prestação de ser- orgulhoso de ver que a se-
(24), no Plenário da Assem- viços e na agilidade das deci- mente que nós todos planta-
bléia Legislativa. A Credinor sôes, principalmente em rela- mos cresceu, dá frutos e ser-
foi criada no dia 29 de outu- ção à prática das mais baixas ve verdadeiramente, não ape-
bro de 1985, em Montes Cia- taxas do mercado. "Falar de nas ao produtor, que depen-
ros, para atender os produto- cooperativismo é falar na in- de tanto desses recursos, mas
res rurais do Norte de Minas. A crível possibilidade de as pes- às nossas cidades, aos nos-
reunião foi presidida pelo de- soas participarem solidaria- sos municípios, Estado e
putado Laudeiino Augusto mente de objetivos alcançá- País", lembrou.
(PT), membro da Frente Paria- veis de justiça e de prosperi-	O presidente do Conse-
mentar do Cooperativismo, e dade", observou.	 lho de Administração do
solicitada pela deputada Ana	O fundador e primeiro Sicoob-Credinor, Heli de Ohvei-
Maria Resende (PSDB).	presidente da Credinor, Jairo	ra Penido, destacou que, des-

A deputada destacou as Ataíde Vieira, ex-prefeito de de a sua criação, a Credinor
personalidades que se empe- Montes Claros, destacou a his- vem estreitando o relacionamen-
nharam na criação da Credi- tória da Credinor, que iniciou to com a comunidade, consoii-
nor, como Afonso Dias, João com cinco associados e hoje dando sua presença nas áreas
Rabelo, Heli Penido, José tem 14 cooperativas. De acor- rurais, trazendo desenvolvi-
Corrêa Machado e Jairo Ataí- do com ele, o empreendimen- mento econômico e social ao

setor agropecuário, integran-
do o campo e a cidade. Lem-
brou os momentos difíceis da
cooperativa que, com muita
Luta, foram superados por meio
da união de seus mais de 8 mil
associados. "Ao comemorar seu
aniversário, encontramos a
Credinor em plena expansão, re-
vigorada e em estágio de soli-
dez, tendo ultrapassado todas as
intempéries sofridas durante a
condução de seus processos nos
últimos três anos", comentou.

O deputado Laudelino
Augusto destacou que as co-
operativas são geridas por
seus membros, que participam
ativamente da formulação de
suas políticas e da tomada de
decisões. Elas eliminam os in-
termediários e atendem às de-
mandas e necessidades dos
clientes, buscando qualifica-
ção técnica e o desenvolvi-
mento do sócio cooperado.
"A Credinor vem dando uma
lição de honestidade, trans-
parência e responsabilidade
social ao atender os produ-
tores da região com linhas de
crédito a juros mais baixos
que os do sistema bancário",
concluiu o deputado.

Também fizeram parte da
mesa o coronel Evandro
Bartholomei Vidal, represen-
tando o Comandante da 4a
Região Militar e 4a Divisão de
Exército, general Luiz Alfredo
Reis Jeffe; o prefeito de Fran-
cisco Sá, Ronaldo Ramon, re-
presentando os prefeitos do
Norte de Minas; o presidente
da Ocemg/Sescoop, Ronaldo
Scucato; e o presidente do
Banco Cooperativo do Brasil
S.A. (Bancoob), Antônio de
Azevedo Bonfim.

O Centro Administrativo
que o governo do Estado quer
construir no espaço hoje ocu-
pado pelo Aeroporto Carlos
Prates é obra estimada em R$
500 milhões. Terá grandes im-
pactos sobre o sistema viário
e ambiental da região Noro-
este da Capital, além de sacri-
ficar os equipamentos de es-
porte e lazer já construídos ali.
Os custos de adaptação do
sistema viário não estão in-
cluídos nessa quantia e teri-
am que ser arcados em parce-
ria pela Prefeitura de Belo
Horizonte e pelo Estado.

Essas informações, sem
maior detalhamento, foram
prestadas na audiência pública
da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais realizada
ontem. A reunião foi convocada
a requerimento dos deputados
Sávio Souza Cruz (PMDB) e Ro-
gério Correia (PT), para colher
subsídios que orientem a vota-
ção do Pl. 2.051/2005, do go-
vernador, que pede autoriza-
ção legislativa para receber o
terreno de quase 500 Mil m2
em doação da União.

"Inicialmente, a área de-
veria se tornar parque ecológi-
co. Depois foi incluída no pro-
jeto estruturador do Estado de
construção do Centro Adminis-
trativo. Há apreensão no entor-
no por causa do acréscimo de
trânsito, poluição atmosférica
e desapropriações adicionais
que seriam necessárias para
adaptação do sistema viário",
disse o deputado Souza Cruz.

Gustavo de Castro Ma-
galhães, assessor-chefe da
Sepiag, afirmou que o proje-
to está na carteira de proje-
tos prioritários do governo e
que, oportunamente, seria
submetido aos conselhos mu-
nicipais e à ALMG. O terreno é
ad ministrado pela Infraero e será
doado mediante autorização
legis-lativa, com cláusula de en-
cargos que não implica pagamen-
to, mas reversão à União se não
for utilizado para a finalidade pre-
vista no prazo de cinco anos.

O deputado Carlos Go-
mes (PT) e o arquiteto Eduar-
do Tavares, do Instituto Hóu
para Cidadania, manifestaram
restrições ao projeto. O pri-
meiro, porque considera o sis-
tema viário das Ruas Padre
Eustáquio e Três Pontas ab-
solutamente congestionado. O
segundo, porque haveria alter-
nativas melhores e mais bara-
tas, como o aproveitamento
dos imóveis ao longo da Ave-
nida dos Andradas, que têm o
metrô ao fundo.

Ricardo Lott, assessor
da BHTrans, informou que os
estudos para adaptação do
sistema viário na região No-
roeste serão concluídos em
novembro próximo e estarão
à disposição da comunidade
para discussão. Só a partir daí,
seriam contratados os proje-
tos executivos de engenharia
e definidos os custos. Carlúcio
Gonçalves, secretário da Ad-
ministração Regional Noroes-

fundação de BH
te da PBH, afirmou que 'o pro- Capital, ocorridas na Câmara
jeto é arrojado, desafiador e Municipal. "Talvez a razão
exige que o governo e a pre- seja a descrença da PBH de
feitura estejam irmanados'	que esse projeto seja levado

Segundo Gustavo Ma- em frente", opinou. Carlúcio
gaihães, o Estado gasta hoje Gonçalves esclareceu que o
R$ 1,3 milhão por mês com projeto será debatido futu-
aiuguéis e passaria a arreca- ramente, e será a maior obra
dar com os imóveis que seri- de Belo Horizonte depois de
am esvaziados. O deputado sua fundação.
Sávio Souza Cruz contrapôs O deputado Laudelino
que essa é uma questão difí- Augusto (PT), presidente da
cii, porque, sempre que o go- comissão, revelou que já exis-
verno anuncia que vai ficar te uma proposta de ação
livre de aluguéis, ocorre pres- legislativa aprovada na Comis-
são política para que conti- são de Participação Popular para
nue inquilino,	 a realização de uma audiência

Souza Cruz pediu que a pública com os moradores da
Sepiag faça para os deputa- região do bairro Padre Eustáquio
dos uma apresentação deta- para debater o Centro Adminis-
ihada do empreendimento em trativo e a nova rodoviária da
data próxima, ainda que seja cidade. Propôs, então, que a
apenas dos aspectos con- próxima reunião seja realizada
ceituais. Estranhou que o as- na comunidade.
sunto do Centro Administra- Presenças - Deputados Laude-
tivo não tenha sido incluído lino Augusto (PT), presidente;
nas discussões recentes de Sávio Souza Cruz (PMDB) e Car-
revisão do Plano Diretor da [os Gomes (PT.

Helena Leão
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Os deputados discutiram a construção do Centro Administrativo com representantes do governo do Estado

Legislação e projetos sobre direitos do consumidor, pesquisas de preços, informações, dicas e cartilhas
estão disponíveis para consulta no endereço www.almg.gov.br. Consulte Serviços/Procon Assembléia.

Para enviar dúvidas e reclamações, preencha formulário específico nessa página.
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Projeto s
parecer

0 Projeto de Lei (PL)
2.028/05, do governador, que
cria a Política Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável, rece-
beu parecer pela aprovação,
ontem, da Comissão de Ad-
ministração Pública da As-
sembléia Legislativa. O relator
e presidente da comissão, de-
putado Fahim Sawan (PSDB),
opinou pela aprovação da
matéria com as emendas n°s
1 a 5, apresentadas pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, que ajustam alguns dis-
positivos do projeto à técni-
ca legislativa, sem mudança de
rrntp i'idr fl P1 2 02 i nas-

so u também pela Comi ssãor de
Política Agropecuária e
Agroindustnal e segue agora
para a Comissão de Fiscaliza- 1
ção Financeira e Orçamentária,	 '°

antes de chegar ao Plenário	 Deputados apreciam parecer e discutem teor do projeto sobre segurança alimentar

para votação em 1 1 turno.	des essenciais, com base em tadual de Segurança Alimentar parlamentares, autoridades e re-
No parecer, o relator res- práticas alimentares saudáveis, e Nutricional Sustentável de presentantes de todas as regi-

saltou que a segurança ali- que respeitem a diversidade cul- Minas Gerais, a cada dois anos, ões do Estado. O ciclo foi pre-
mentar e nutricional susten- tural e que sejam social, econô- com o objetivo de propor as cedido de quatro encontros re-
tável, conforme disposto no mica e ambientalmente susten- prioridades do Plano Estadual, gionais sobre o tema, em Pou-
texto do projeto, consiste na táveis' Geração de empregos, bem como proceder à sua revi- so Alegre, Diamantina, Pa-
"garantia do direito humano municipalização das ações e pro- são. O assunto foi tema de am- racatu e Juiz de Fora.
fundamental ao acesso regu- moção permanente da socieda- pIa discussão durante o Ciclo Presenças - Deputados Fahim
lar e permanente a alimentos de civil são outras vantagens do de Debates "Política Estadual Sawan (PSDB), presidente; Sar-
de qualidade, em quantidade projeto citadas pelo relator.	de Segurança Alimentar e gento Rodrigues (PDT), Biel
suficiente, sem comprometer	O projeto prevê, também,	Nutricional, realizado em abril Rocha (PT) e deputada Va-
o acesso a outras necessida- a realização da Conferência Es- de 2005, com a participação de nessa Lucas (PSDB).

Deputados querem discutir intervenção
no Sindicato dos Rodoviários da Capital
(]inLher ne Borgornul

e

c4.

1&	L-

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas da Assembléia Legisla-
tiva quer discutir a interven-
ção do Ministério do Traba-
lho no Sindicato dos Rodo-
viários de Belo Horizonte. Re-
querimento com essa finalida-
de, de autoria do deputado
Ivair Nogueira (PMDB), foi
aprovado na reunião da co-
missão realizada ontem. O
sindicato está sob interven-
ção do Ministério do Traba-
lho, que pretende regulamen-

tar outra entidade represen-
tativa dos motoristas, o
Sintracurb. No último dia 19,
motoristas realizaram uma
paralisação na Avenida
Cristiano Machado por cau-
sa da atitude do ministério.

Também foram aprova-
das na reunião outras duas
proposições que dispensam
apreciação do Plenário.
Presenças - Deputados Már-
cio Passos (PL), presidente;
Ivair Nogueira (PMDB), vice;
e Roberto Carvalho (PT).

Deputados Ivair Nogueira, Mdrcio Passas e Roberto Carvalho
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Dbre segurança alimentar tem
favorável da Administracão

Foi adiada a votação do
parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, na reunião
de ontem, sobre o Projeto de
Lei (PL) 2.683/05, do gover-
nador, que cria o Fundo de In-
centivo ao Desenvolvimento
(Findes). O relator, deputado
Ermario Batista (PSDB), emitiu
parecer, lido pelo deputado
Gustavo Corrêa (PFL), pela apro-
vação do projeto com três emen-
das. No entanto, o deputado
George Hilton (PP) pediu vista
Mena Leão
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do parecer (prazo para análise).
Segundo o Poder Execu-

tivo, o Findes deverá benefi-
ciar empreendimentos de di-
versos setores estratégicos da
economia mineira, como o in-
dustrial, o agroindustrial, o
comercial  o de serviços a eles
vinculados. O projeto preten-
de incorporar e ampliar o raio
de atuação dos seguintes fun-
dos: Fundo de Incentivo à In-
dustrialização (Find); Fundo
de Desenvolvimento de Indús-

trias Estratégicas (Fundiest); e
Fundo de Desenvolvimento
Mínero-Metalúrgico (FDMM).

O parecer ressalta que o
projeto trata das condições e
critérios de financiamento,
que foram flexibilizados para
permitir a atração de mais em-
preendimentos estratégicos
para o Estado, e à composição
do Grupo Coordenador do Fin-
des. A alteração na composi-
ção do Grupo Coordenador foi
motivada pela reestruturação

&^1Ík	 ISN

Comissão lê parecer, mas não vota relatório sobre Findes

26 de outubro de 2005	
Assembléia Informa - quarta-feira 5

co começa a analisar projeto que cria
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento

do Estado, com a criação da
Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais
(Codemig). Também foram da-
das novas atribuições à Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico (Sede);
à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
(Seplag); à Secretaria de Es-
tado de Fazenda (SEF); ao
Instituto de Desenvolvimen-
to Integrado de Minas Gerais
(mdi); e ao Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais
S.A. (BDMG), que será o agen-
te financeiro do Findes.

O parecer analisa cada
dispositivo da proposta. Res-
salta, entre outros pontos, que
os programas a serem susten-
tados com recursos do Findes
serão instituídos em atos pró-
prios do Executivo, que defi-
nirão também seus requisitos
e condições operacionais. O
projeto estabelece, ainda, que
o prazo para contratação de fi-
nanciamento será de 11 anos,
que poderá ser prorrogado uma
vez, por ato do Executivo, por
igual período, considerada a
avaliação do desempenho do
projeto financiado.

rão provenientes de várias fontes
com recursos do fundo; e ou- feréncia à lei que regulamenta Doação de imóveis - A CU
tros recursos previstos em lei o Fundiest. A emenda n° 2 aI- emitiu parecer sobre oito pro-
orçamentária.	 tera a redação do parágrafo jetos de lei que tratam de doa-

O projeto define as mo- único do artigo 5 0 , estabelecen- ção de imóveis. Entre eles:
dalidades de operação e fixa do que o regulamento do Em-	• PL 1.886/04, do de-
os requisitos para a concessão des poderá estabelecer outros putado Dimas Fabiano (PP),
de financiamento com recur- procedimentos referentes ao que autoriza o Instituto Es-
sos do Findes, como a conclu- enquadramento das solicitações tadual de Florestas (IEF) a
são favorável de análise da de financiamento e às alçadas doar área de 21,1699 hecta-
empresa e do projeto a ser fi- deliberativas para a aprovação res a Itajubá, para funciona-
nanciado, em seus aspectos das operações; a emenda n° 3 mento do horto florestal. O
técnicos, econômicos, finan- suprime o artigo 70, que esta- relator foi o deputado Dalmo
ceiros, jurídicos e cadastrais;	belece que o regulamento do	Ribeiro Silva (PSDB); PL
a apresentação de certidão Findes estabelecerá sanções e 2.148/05, do deputado Do-
negativa de débito, expedida penalidades para os casos de mingos Sávio (PSDB), que au-
pela Secretaria de Estado de inadimplemento técnico e fi- toriza o Executivo a fazer re-
Fazenda; e a comprovação de nanceiro e de irregularidades verter um terreno de 14.071
atendimento de exigências da praticadas pela empresa duran- m 2 para Dores do Indaiá, para
legislação ambiental.	te a vigência do contrato de fi- construção do quartel da Po-

A emenda n° 1 altera a nanciamento, sem prejuízo das lícia Militar. O relator foi o
redação da alínea "c" do inciso responsabilidades civis, penais deputado Adelmo Carneiro
1 do artigo 3 0 , que corrige re-	e administrativas aplicáveis.	Leão (PT).

Recursos 5
O PL 2.683/05 também

define que tipos de empresas
poderão ser beneficiárias de
operações de financiamento
com recursos do Findes com o
objetivo de consolidar, num
único texto, os fundos men-
cionados. O projeto define ain-
da que os recursos que vão
compor o Findes serão: os re-
tornos dos financiamentos
concedidos no âmbito dos fun-
dos; os provenientes de dota-
ções consignadas no orçamen-
to fiscal do Estado e os crédi-
tos adicionais; os provenien-
tes de operações de crédito
interno e externo de que o Es-
tado seja mutuário, destinadas
ao fundo; os retornos, relati-
vos a principal e a encargos,
de financiamentos concedidos
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Deputado Paulo Piou e o presidente da Ocemg, Ronaldo Scu cato, erri	-	 -

nas Gerais, Heli de Oliveira	Ronaldo Scucato; o presideri-	tivismo da Sedese, Carlos
Penido; o professor da Univer- te da Central das Cooperati-	Eduardo Macedo Cerqueira.
sidade Federal de Viçosa, vas de Economia e Crédito Presenças - Deputados Pau-
José Horta Valadares; o pre- Mútuo do Estado de Minas Ge- lo Piau (PPS), presidente;
sidente da Organização das rais (Cecremge), Luiz Gonzaga	Laudelino Augusto (PT) e de-
Cooperativas do Estado de Viana Lage, e o diretor de putada Ana Maria Resende
Minas Gerais (Ocemq),	Associativismo e Coopera-	(PSDB), relatora.
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O presídio que está sendo construido em Ribeirão das Neves tem capacidade para abrigar 820 presas

Centro será inaugurado em novembro
Marcelo Metoker

O Centro de Recupera-
ção de Menores, que deve ser
inaugurado no próximo mês,
tem área construída de 6 mil
m° e deverá abrigar até 80
adolescentes em conflito com
a lei. Foram gastos R$ 9 mi-
lhões com as instalações e o
acesso ao local. A estrutura é
composta de oito dormitó-
rios para dez pessoas, consul-
tório, quadra de esportes, es-
cola regulamentar e escola
profissionalizante.

Ao final da visita, o de-
putado Zé Maia enfatizou que
Minas Gerais tinha 5 mil va-
gas no sistema prisional quan-
do o governador Aécio Neves
assumiu o governo. Segundo
ele, o governador arcou com
o compromisso de entregar,
até o fim do próximo ano, 23
unidades prisionais e 9 mil no-
vas vagas. O deputado infor-
mou que cinco unidades fo-
ram inauguradas no ano pas-
sado, dez serão entregues este
ano e outras oito devem ficar
prontas até o fim de 2006.

iII!
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A comissão também conheceu ofuturo Centro de Recuperação de Menores de BH
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trata de uso de créditos de milhas Comissão visita obras de novas unidades
pnsionais da Região Metropolitana de BH

Marcelo Hetaker

Proposição
Recebeu parecer pela

constitucionalidade, na forma
do substitutivo n° 1, o Pl.
2.241/05, do deputado Gil-
berto Abramo (PMDB), que
dispõe sobre a utilização de
prêmios ou créditos de
milhagem oferecidos pelas com-
panhias de transportes aéreos,
quando as passagens forem ad-
quiridas com recursos do erário
público. O relator foi o depu-
tado George Hilton (PP)

O projeto determina que
os prêmios ou créditos de
milhagem oferecidos pelas
companhias de transporte aé-
reo, quando resultantes da
aquisição de passagens aéreas
com recursos do erário pelos
diversos órgãos ou entidades
da estrutura administrativa
do Estado, inclusive as
autarquias, sociedades de
economia mista e fundações,

A Comissão Especial cria-
da para, no prazo de 60 dias,
proceder a estudos e propor
políticas públicas para o de-
senvolvimento do sistema
cooperativista de Minas Gerais
aprovou ontem dois requeri-
mentos de autoria da comis-
são. Um deles requer que o Sin-
dicato e Organização das Coo-
perativas do Estado de Minas
Gerais (Ocemg), a Superinten-
dência de Desenvolvimento
Solidário, Cooperativo e Sin-
dical da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e
Esportes (Sedese), e a Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico sejam convidados per-
manentes para as reuniões.

O outro requerimento
solicita que seja realizada reu-
nião para debater o tema
"Cooperativismo: História,
Evolução e Importância". Para
o encontro, serão convidados
o diretor-presidente da Cofal,
Cristiano Felix dos Santos Sil-
va; o presidente da Coopera-
tiva Central de Crédito de Mi-

serão repassados a um único
órgão, a ser definido medi-
ante decreto do Poder Exe-
cutivo, acumulados e desti-
nados para o deslocamento
de atletas que forem partici-
par de competições oficiais,
nacionais ou internacionais,
representando o Estado de
Minas Gerais, bem como de
estudantes da rede pública
estadual que forem participar
de congressos oficiais em
outros estados.

O substitutivo mantém
a centralização em um único
órgão, mas retira a obriga-
toriedade do uso exclusivo
para deslocamento de atletas.
O relator argumenta que pode
ocorrer a necessidade de via-
gens oficiais com outros pro-
pósitos que não o desporto
ou a educação, e que seria
necessário comprar as passa-

gens mesmo com a existência
de créditos de milhagem.

Foram analisados, ain-
da, os seguintes projetos, que
receberam parecer pela
constitucionalidade:

o PL 2.663/05, do de-
putado Gilberto Abramo, que
dispõe sobre a obrigatorie-
dade de notificação, por hos-
pitais e outras unidades de
saúde, ao órgão de vigilância
sanitária, de casos de intoxi-
cação alimentar e patologias
digestivas assemelhadas. O
relator, deputado George Hil-
ton, apresentou o subs-
titutivo n° 1, que pretende
inserir no Código de Saúde do
Estado as normas previstas no
projeto;

o PL 2.670/05, do de-
putado Carlos Gomes (PT), que
determina a instalação e o uso
de portais de raios X nas penh-

tenciárias estaduais. O relator,
deputado Adelmo Carneiro Leão
(PT), apresentou o substitutivo
n° 1, com o objetivo de dar
mais clareza ao texto;

O deputado Sebastião
Costa (PPS), relator do PL
2.670105, pediu prazo para
emitir o parecer. O projeto,
do deputado Biel Rocha
(PT), determina a adapta-
ção de caixas eletrônicos
para utilização por pessoas
portadoras de deficiência
nas agências bancárias do
Estado. Integra da matéria
na internet.
Presenças - Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) - presi-
dente; Gilberto Abramo
(PMDB) - vice-presidente;
Adelmo Carneiro Leão (PT),
George Hilton (PP), Gustavo
Corrêa (PFL), Sebastião Costa
(PPS) e Marlos Fernandes (PPS).

O presidente da Comis-
são de Segurança Pública,
deputado Zé Maia (PSDB),
visitou ontem duas unidades
prisionais da Região Metro-
politana de Belo Horizonte
e ficou entusiasmado com o
"modelo inovador" utilizado
pelo Estado na construção da
prisão de Ribeirão das Neves
e do Centro de Recuperação
de Menores no bairro Capi-
tão Eduardo, em Belo Hori-
zonte. "Mais do que oferecer
novas vagas, o governo está
construindo espaços mais
humanizadores e de qualida-
de", elogiou.

O diretor-geral do De-
partamento Estadual de
Obras Públicas (Deop),
Reinaldo Alves Costa Neto,
que acompanhou a equipe da
Assembléia às visitas, apre-
sentou o diferencial arquite-
tônico e de concepção das
unidades. O presídio de Ri-
beirão das Neves, com capa-
cidade para 820 presos, sen-
do 12 vagas em celas-hospi-
tal, tem seis pavilhões inde-
pendentes para que os
detentos convivam com um
número menor de presos.
Para ele, isso garante maior
segurança. Entre um pavilhão
e outro, existe um corredor
de serviços de onde será fei-
ta a manutenção hidráulica
e elétrica, por exemplo, sem
que os funcionários do pre-
sídio precisem entrar nas ce-
las. "Os prédios isolados fun-
cionam como seis unidades
prisionais independentes,
mas com uma administração
única, o que otimiza os recur-
sos", explicou.

O presídio, com inau-
guração prevista para de-
zembro, fica no Km 5 da MG-
06 e tem área construída de
16.300 m 2 . As obras come-
çaram em abril deste ano e o
investimento foi calculado em
R$ 24 milhões. As 808 vagas
comuns estão divididas em 96
celas com oito vagas cada e
40 celas individuais.

e	o

e

e

EspeciaL do Cooperativism ) aprova
requerimento para primeira audiência

HeLeno Leão



Varias requerimentos foram dejeíidos na Reunião Urdinária de ontem
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Governo e oposição Oposição cobra "choque social" do governo

Governo e oposição
apresentaram, na audiência
de revisão participativa do
PPAG realizada ontem, opi-
niões divergentes sobre a
execução do Plano Plurianual
de Ação Governamental e as
perspectivas para 2006. O
subsecretário de Estado de
Planejamento e Orçamento,
Tadeu Barreto Guimarães, co-
memorou o índice de 66% de
execução financeira dos pro-
jetos estruturadores em
2005, se levados em conta
apenas os recursos doTesou-
ro Estadual. O total global
executado é de 48°I. Mesmo
reconhecendo avanços,
principalmente quanto ao
foco e à metodologia, o lí-
der do Bloco PT/PCdoB, de-
putado André Quintão, cri-
ticou a baixa execução dos
projetos da área social.

A audiência, que ter-
mina hoje, é o segundo pro-
cesso de revisão partici-
pativa do PPAG conduzido
pela ALMG e pelo Poder Exe-
cutivo. Assim como ocorreu
em 2004, os dois Poderes
promovem um grande deba-
te com movimentos sociais,
entidades organizadas e ór-

O subsecretário Tadeu
Barreto Guimarães informou
que, dos R$ 652,288 milhões
de créditos iniciais, os pro-
jetos estruturadores tive-
ram R$ 314,630 milhões em
despesas liquidadas. Isso
representa uma execução
global de 48°I. O índice
sobe para 66% quando se
levam em conta apenas os
recursos do Tesouro Esta-
duale caem para ll°/o de exe-
cução quando se levam em con-
ta as demais fontes (convêni-
os com governo federal e ope-
rações de crédito).

Em entrevista à im-
prensa, o subsecretário in-
formou que o número de pro-
jetos estruturadores foi au-

gãos de governo, a fim de
colher propostas para apri-
morar o planejamento do Es-
tado e buscar a redefinição
das prioridades dos investi-
mentos governamentais. E a
Comissão de Participação Po-
pular a encarregada de anali-
sar as propostas da socieda-
de. Essas sugestões poderão
se transformar em emendas
aos projetos de revisão do

mentado de 31 para 33, em
2006. Os novos projetos são
o Pró-MG, de intervenções
na malha rodoviária, e a
ampliação das vagas no sis-
tema prisional. Guimarães
também anunciou a eleva-
ção do crédito autorizado
para esses projetos de R$
1,177 bilhão, em 2005,
para R$ 1,6 bilhão, em
2006. Se o parâmetro for o
crédito inicial, o número
passa de R$ 982,906 milhões
para R$ 1,6 bilhão.

Ao comentar a execu-
ção financeira dos projetos,
o subsecretário informou
que houve um aumento de
118% no número de vagas
do sistema prisional, passan-

discutem

PPAG e do Orçamento do Es-
tado, em tramitação na ALMG.
A audiência deste ano
contabilizou 461 inscrições.

Ontem à tarde, três
grupos de trabalho tiveram
atividades na Escola do
Legislativo: "Educação, cul-
tura e turismo", "Saúde e ha-
bitação" e "Segurança e in-
clusão social". Hoje, outros
quatro grupos se reúnem. As

do de 5,3 mil para 11,6 mil.
Relacionou, ainda, várias
ações nas áreas de saúde,
educação, habitação, meio
ambiente, bem como no que
diz respeito às parcerias
público- privadas e ao cho-
que de gestão. Entre elas,
a contratação de 10,3 mil
unidades habitacionais no
Programa Mineiro de Habi-
tação Popular; a existên-
cia de 48 obras de pavi-
mentação de acesso em an-
damento e outras 17 con-
cluídas, totalizando 1.490
km pavimentados; e a am-
pliação do ensino funda-
mental, de oito para nove
anos, gerando um incremen-
to de 97 mil vagas em 2005.

execução

15 horas, as propostas serão
apresentadas em Plenário e,
depois, entregues às Comis-
sões de Participação Popu-
lar, presidida pela deputada
Maria Tereza Lara (PT), e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, presidida pelo
deputado Domingos Sávio
(PSDB) - esta encarregada de
analisar os projetos de revi-
são do PPAG e do Orçamento.

O

UM

 subsecretário Tadeu Guimarães

Mesmo reconhecendo
avanços no PPAG, o deputa-
do André Quintâo (PT) criti-
cou a baixa execução em 2005
de seis projetos estrutu-
radores da área social. Entre
eles, cinco destinados a ações
para crianças e adolescentes
estariam com zero por cento
de execução e seriam viabi-
lizados com recursos do pró-
prio Estado. O deputado tam-
bém questionou o fato de
que, ao contrário dos recur-
sos para o PPAG como um
todo, que cresceram mais de
R$ 500 milhões, em muitos
projetos da área social teria
havido redução.

E o caso do projeto
estruturador "Inclusão social
de famílias vulnerabilizadas",
com ll/o a menos de verbas,
segundo ele. O crédito auto-
rizado teria passado de mais
de R$ 25 milhões, em 2005,
para R$ 22,448 milhões, em
2006. "Tão importante quan-
to o choque de gestão, preci-

Na Reunião Ordinária de
PLenário de ontem, foram de-
signados membros da Comissão
Especial para Emitir Parecer so-
bre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 94/05. A
proposta determina que a
Unimontes priorize os municí-
pios dos Vales do Jequi-
tinhonha e do Mucuri e do Nor-
te de Minas quando da criação
de cursos superiores. Os depu-
tados indicados para a Comis-
são da PEC 94/05 foram os se-
guintes: Ana Maria Resende
(PSDB), Arlen Santiago (PTB),
André Quintão (PT), Adalclever
Lopes (PMDB) e Doutor Viana
(PFL), como efetivos; e Márcio
Kangussu (PPS), Carlos Pimen-
ta (PDT), Jõ Moraes (PCdoB),
José Henrique (PMDB) e Jayro
Lessa (PFL), como suplentes.

O 2 1 -secretário da ALMG,
deputado Luiz Fernando Faria

samos agora de um choque
social", opinou. André Quin-
tão também fez um alerta para
o que classificou como moro-
sidade na execução do Orça-
mento Criança - que inclui
não somente ações na área
de assistência social, mas
também programas como o
Primeiro Emprego e a
capacitação de profissionais
para a área de educação in-
fantil. Ele ainda criticou a
exclusão, na revisão do PPAG
em 2006, de recursos para
capacitação de profissionais
desse nível de ensino.
Contraponto - Respondendo
ao questionamento, o subse-
cretário Tadeu Barreto Guima-
rães alegou que o Estado so-
zinho não consegue executar
os projetos, pois precisa de
parcerias com os governos fe-
deral e municipais e com as
entidades da sociedade civil.
Ele informou que iria partici-
par dos grupos de trabalho -
que tinham atividades ontem

(PP), que presidiu a reunião,
comunicou a desfiliação do de-
putado Roberto Ramos do PL e
sua filiação ao PSDB; e a elei-
ção de José Henrique para pre-
sidente da Cipe-Rio Doce.
Reunião EspeciaL - Foi defe-
rido requerimento do deputa-
do Gustavo Corrêa (PFL) e
outros, solicitando Reunião
Especial em Comemoração aos 20
Anos da Empresa RM Sistemas.
A Presidência deferiu também
requerimento do deputado Leo-
nardo Moreira (PFL) solicitando
o encaminhamento do PL
2.152/05, de sua autoria, à co-
missão seguinte a que foi dis-
tribuído, em virtude da perda
de prazo para emitir parecer pela
Comissão de Meio Ambiente,
além de vários requerimentos do
mesmo deputado, pedindo a in-
clusão em ordem do dia de 18
projetos de lei de sua autoria.

e terão também hoje - para
saber quais restrições teriam
levado os projetos citados por
André Quintão a uma execu-
ção abaixo de 5%.

Em sua fala inicial, o
subsecretário informou que a
área social (Saúde, Seguran-
ça, Educação e Assistência
Social) apresentava os melho-
res resultados em execução
dos projetos estruturadores
com recursos estaduais. O "In-
clusão social de famílias
vulnerabilizadas" teve uma
execução de 53%, levando-se
em conta a aplicação de re-
cursos do Tesouro Estadual. Os
deputados João Leite (PSDB),
Miguel Martini (PHS) e José
Milton (PSDB) apoiaram a aná-
lise do subsecretário e fizeram
elogios ao governo estadual.

Respondendo a repre-
sentantes da Defensoria Públi-
ca que reivindicaram um "or-
çamento digno" por meio de
faixas espalhadas pelas gale-
rias do Plenário, o subsecre-

Outro requerimento de-
ferido foi o das Comissões de
Saúde e de Política Agrope-
cuária pedindo a inclusão em
ordem do dia do PL 178/03,
devido à perda de prazo para
emissão de parecer pela Co-
missão de Educação.
Retirada de tramitação -
Outros requerimentos pedem
a retirada de tramitação de

tário informou que a propos-
ta orçamentária da Defensoria
para 2006 é de R$ 49,2 mi-
lhões, contra uma execução de
R$ 24,6 milhões em 2004.
PaLavras iniciais - A presiden-
te da Comissão de Participa-
ção Popular, deputada Maria
Tereza [ara (PT), que presidiu
os trabalhos, destacou que a
audiência de revisão do PPAG
é uma oportunidade importan-
te de participação e atendi-
mento das demandas do setor
social. Segundo ela, é preciso
fortalecer a democracia repre-
sentativa para que essa exer-
ça seu papel com ética e
transparência, e avançar para
a democracia direta e
participativa. Já o 3 1 -vice-
presidente da ALMG, deputa-
do Fábio Avelar (PSC), desta-
cou a importância da revisão
do PPAG também como um
momento em que se dividem
responsabilidades para a to-
mada de decisões que refletem
as necessidades do Estado.

proposições: Comissão de
Direitos Humanos - requeri-
mentos 5.258 e 5.259, de
2005; e deputado Gilberto
Abramo (PMDB) - P[ 2.662/05.
A Presidência determinou ain-
da a anexação do PL 2.623/
05, do deputado Arlen San-
tiago, ao Pl. 2.612/05, do
deputado Carlos Pimenta, por
guardarem semelhança.

Helena Leão

financeira de projetos estruturadores

Representantes do governo do Estado discutiram ontem com parlamentares a revisão anual do PPAG

Incremento de recursos para 2006

PLENÁRIO

Designados membros de comissão que
vai analisar PEC sobre a Unimontes
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Reunião Extraordinária (9 horas)	 PL 1457/04

PECs 66/03, 88/05, 90/05, PRE 2286/05, PLs 1529/04, 1869/04, 1879/	Do deputado Roberto Carvalho, que institui mecanismos de fomento à
04, 2038/05, 2077105 e 2184/05	 recuperação de áreas degradadas por meio da exploração integrada da

Reunião Ordinária (14 horas)	 fruticultura e apicultura. Discussão em 2° turno
PEC 66/03	 PL 1529/04

Da comissão Especial da Uemg e outros, que acrescenta parágrafo ao	Do deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política Estadual de
artigo 199 e dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais	Incentivo ao Turismo para o Idoso. Discussão em 2° turno
Transitórias da Constituição do Estado (Determina que as relações PL 1869/04entre a administração pública e a Uemg serão disciplinadas por nor-
mas específicas e cria um sistema de associação entre as unidades	Do governador, que autoriza doação de imóvel do Executivo ao municí-

agregadas e a universidade, em forma de parceria público- privada),	pio de Ipuiúna. Discussão em 2° turno

Votação em 1 0 turno	 PL 1.879/04

PEC 88/05	
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de

Do governador, que dispõe sobre a ação declaratõria de	Tapiraí os imóveis que especifica. Discussão em 2° turno

constitucionalidade e dá outras providências (Adapta a Constituição do	PL 2.038/05
Estado às inovações em matéria de controle de constitucionalidade	Do deputado Paulo Piau, que dispõe sobre a prestação de serviço de
trazidas pela Constituição Federal). Votação em 1° turno	 transporte escolar rural na rede estadual de ensino por profissionais autó-

PEC 90/05
Do deputado Sebastião Helvécio e outros, que dá nova redação aos
parágrafos 1° e 2° do artigo 155 da Constituição do Estado (Inclui o
defensor público geral entre os membros da Comissão de Compatibilização
das Propostas Parciais para a [DO). Votação em 1 0 turno

PL 1361/04
Da Comissão Especial da Cafeicultura, que dispõe sobre a utilização de
resíduos do beneficiamento do café. Votação em 2° turno

PL 1760/04
Da deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados pelos fornecedores de produtos ou serviços considerados noci-
vos à saúde. Votação em 2° turno

PRE 2286/05
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova alienações de terras
devolutas. Discussão em 2° turno

nomos contratados por prefeituras municipais. Discussão em 2 1 turno
PL 2.077/05

Do deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao município de Recreio. Discussão em 2 0 turno

PL 2113/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Executivo ao municí-
pio de Paraisópolis. Discussão em 2° turno

PL 2184/05
Do governador, que altera a composição do Conselho Estadual do Traba-
lho, Emprego e Geração de Renda. Discussão em 2° turno

PL 1807/04
Do deputado Doutor Viana, que cria o Cadastro Estadual de Presos e
Foragidos. Discussão em 1° turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
PLs 1361/04, 1457/04, 1760/04, 1807/04 e 2113/05
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Lançada na Assembléia Legislativa a
Frente Parlamentar do Esporte

Pró-Acesso
O deputado Luiz Humberto
Carneiro (PSDB) parabeni-
zou o governador Aécio Ne-
ves pelo programa Pró-Aces-
so, citando vários munici-
pios mineiros atendidos pelo
programa de pavimentação
de acessos rodoviários. O
parlamentar fez um apelo ao
governo federal para as ro-
dovias que ele considera

Rodovias Federais
O deputado Sebastião
Costa (PPS) comple-
mentou afirmação do de-
putado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB) e disse que
Minas Gerais pede provi-
dências à União na recu-
peração das estradas fede-
rais. Ele também falou so-
bre o requerimento em que
fez um apelo ao Tribunal

Referendo
O deputado DiLzon Meio
(PTB) falou da situação
das rodovias federais no
Sul de Minas. Segundo o
deputado, a MG 167, es-
trada estadual que liga
Varginha a Santana da Vár-
zea, está "um tapete",
mas, após a cidade, a BR
265, que é uma rodovia fe-
deral, está intransitável.
Sobre o referendo, DiI.zon

Emendas
O deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT) falou sobre
as três propostas de emenda
ao Projeto de Lei do gover-
nador que propõe a redução
do ICMS de diversos produtos,
como o gás natural veicular e
o óleo diesel para o transpor-
te público urbano. Ele defen-
deu que o mesmo incentivo
dado às empresas aéreas na-

Emenda 29
O deputado Fahim Sawan
(PSDB) ressaltou a importân-
cia da regularização da
Emenda à Constituição Fede-
ral 29, que determina maio-
res investimentos nos servi-
ços de saúde. De acordo com
o parlamentar, o governo de
Minas Gerais faz sua parte,
mas o governo federal repas-

precárias. Luiz Humberto
Carneiro fez também um
alerta para a chegada das
chuvas, que aumentam o
perigo nas estradas federais.
Falando sobre a febre aftosa,
ele alertou para a necessi-
dade de cuidados para que
a doença não chegue a Mi-
nas Gerais. Segundo o par-
lamentar, o Estado já tomou
providências para impedir

Superior Eleitoral (TSE)
para adotar, já no ano que
vem, a minirreforma polí-
tica aprovada pelo Sena-
do. Sebastião Costa afir-
mou que se baseou num
precedente em que o TSE
interveio nas câmaras mu-
nicipais para diminuir o
número de vereadores, e
informou que formará uma
comissão para ir a Brasília

Melo reiterou a necessida-
de de investimentos em
segurança pública. Em
aparte, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT)
agradeceu aos deputados
que compuseram a Frente
Parlamentar do Direito à
Legítima Defesa. Para o
deputado, o "Não" foi uma
resposta clara da popula-
ção que não está satisfeita
com o governo. Sargento

cionais seja dado às linhas
aéreas mineiras. O parlamen-
tar também pediu apoio à
solicitação que vai enviar ao
Congresso Nacional pedindo
a suspensão da tramitação de
um projeto de lei que visa
proibir a adição de flúor na
água, em bebidas e alimen-
tos. De acordo com o depu-
tado, desde que o flúor foi
adicionado à água, o núme-

sa ao Estado menos do que
para as demais unidades da
federação. Fahim Sawan
também falou sobre a reu-
nião realizada com o minis-
tro da Saúde, Saraiva Felipe,
que, segundo ele, afirmou
que tomaria as devidas pro-
vidências para melhorar a
situação de Minas. O depu-
tado ainda disse ser a área

que a doença ultrapasse as
fronteiras com o território
mineiro. Em aparte, o depu-
tado Elmiro Nascimento
(PFL) Lamentou a paralisa-
ção das obras de restaura-
ção da BR 365, rodovia que
liga Patos de Minas a
Uberlândia. O deputado Se-
bastião Costa (PPS) falou so-
bre a transferência de rodo-
vias federais para o Estado.

cobrar essas mudanças.
"Precisamos mostrar que
Minas está na vanguarda,
e não na retaguarda da
política brasileira", disse.
O parlamentar ainda falou
a respeito do referendo so-
bre a proibição do comér-
cio de armas de fogo. Em
aparte, o deputado Carlos
Pimenta (PDT) manifestou
apoio a Sebastião Costa.

Rodrigues anunciou que
está recolhendo assinatu-
ras, juntamente com o de-
putado Edson Resende
(PT), para lançar uma Fren-
te Parlamentar em Defesa
da Segurança Pública, O de-
putado João Leite (PSDB) fa-
lou da sua preocupação quan-
to às estradas federais em Mi-
nas, pois está chegando o pe-
ríodo de férias, época em que
as estradas ficam cheias.

ro de crianças com cárie no
Brasil diminuiu significativa-
mente. O deputado também
agradeceu aos deputados que
assinaram o pedido de rea-
lização de uma Reunião Espe-
cial em Homenagem aos Dez
Anos da TV Assembléia. Em
aparte, o deputado Fahim
Sawan (PSDB) disse ser a favor
da regulamentação da Emenda
à Constituição Federal 29.

económica do governo fe-
deral a responsável pelo
atraso da regulamentação
da Emenda 29. Em aparte,
o deputado Alencar da
Silveira Jr. falou sobre um
projeto de sua autoria que
visa acabar com a cobrança
pelo uso dos estacionamen-
tos nos shoppings centers
de Minas Gerais.

Com uma série de ações
já engatilhadas, foi lançada
ontem, no Salão Nobre da As-
sembléia Legislativa de Minas, a
Frente Parlamentar do Esporte.
O presidente da Assembléia, de-
putado Mauri Torres (PSDB), deu
posse ao presidente da frente,
deputado Ivair Nogueira (PMDB),
e ressaltou a importância do es-
porte no cotidiano de todas as
pessoas. Ele afirmou que é ne-
cessário incentivar o esporte "em
todos os rincões do Estado".

Entre as ações previstas
pela frente está a defesa da inclu-
são do esporte nos projetos estru-
turadores do Plano Plurianual de
Ação Governamental. O deputado
João Leite (PSDB) informou so-
bre a existência de um projeto de
lei de sua autoria que estabelece
a Lei de Financiamento ao Espor-
te. A proposição tramita em 1°
turno na Assembléia.

Além disso, João Leite ci-
tou a previsão de iniciativas
como a recuperação e reforma

das praças de esporte pertencen-
tes ao Estado; construção e re-
forma de quadras poLiesportivas
das escolas estaduais; interio-
rização do Programa Curumim;
transformação do terreno antes
ocupado pela Febem, no bairro
Horto, em Belo Horizonte, em um
centro olímpico de formação es-
portiva; qualificação dos profis-
sionais de educação física da
rede estadual; apoio ao Progra-
ma Campos de Lua; apoio às ati-
vidades dos clubes sociais e as-
sociações esportivas; e apoio aos
municípios em suas políticas de
esporte e Lazer.

O deputado Ivair Noguei-
ra agradeceu o deputado João
Leite pela iniciativa, pelo em-
penho e pela articulação na for-
mação do grupo parlamentar.
Ele disse que a frente já conta
com total apoio da Presidência
da Assembléia e dos demais de-
putados, "todos integrados no
propósito de melhorar os cami-
nhos do esporte em Minas Ge-

rais' Ivair Nogueira também
anunciou que vai apresentar um
requerimento mudando o nome
da Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia para Comis-
são de Educação, Ciência,
Tecnologia e Esporte.
Presenças - Presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres

(PSDB), deputados Antônio
Andrade (PMDB), Ivair Nogueira
(PMDB), João Leite (PSDB), Sávio
Souza Cruz (PMDB), Biel Rocha
(PT), Alancar da Silveira Jr. (PDT) e
Doutor Viana (PFL), além do se-
cretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social e Esportes, Marcos
Montes, e diversos convidados.

Guilherme Be,qam,ni
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• Revisão do PPAG (Escola do Legislativo) - Grupos de Trabalho sobre os
temas "Desenvolvimento Econômico, Infra-Estrutura, Agropecuária e Meio
Ambiente" e avaliação da execução dos projetos estruturadores por seus
respectivos gerentes. Grupo 4 - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Meio Ambiente; Grupo 5 - Fomento ao Desenvolvimento; Grupo 6 - Infra-
Estrutura de Transporte e Logística e Grupo 7 - Planejamento e Gestão

• Revisão do PPAG (Plenário) - entrega das propostas às Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) - discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Saúde (Auditório) - discutir e votar pareceres dos seguin-
tes projetos: em 2 1 turno, PL 811/03, da deputada Jõ Moraes, que cria o
Cadastro Mineiro da Mortalidade Materna; 2.238/05, do deputado Gil-
berto Abramo, que dispõe sobre a realização de exames de catarata e
glaucoma congénitos nos recém-nascidos em hospitais públicos da rede
estadual; em 1° turno: PL 2.140/05, do deputado Doutor Viana, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar informação nutricional de
produtos fabricados nos próprios estabelecimentos comerciais do Esta-
do, vendidos sem embalagem própria; 2.515/05, do deputado Miguel
Martini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de academias de ginástica,
clubes esportivos e centros esportivos exibirem placa de advertência
sobre o uso inadequado de anabolizantes; discutir e votar proposições
que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)
- discutir e votar pareceres dos seguintes projetos: em 1 0 turno: PLCs65, 66 e 67, todos de 2005 e do deputado Roberto Carvalho, que
dispõem sobre a instituição e a gestão de regiões metropolitanas e
sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; sobre a Região
Metropolitana de Belo Horizonte; e sobre a Região Metropolitana do
Vale do Aço, respectivamente
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) - discutir
a metodologia de atuação em consórcio na formação da política integra-
da de debate e de busca de soluções para os problemas ambientais
regionais. Convidados: secretário Nacional de Recursos Hídricos do Mi-
nistério do Meio Ambiente, João Bosco Senra; presidente da Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grambel),
Marcelo Gonçalves; propositor do Consórcio Ribeirão da Mata, Ademar
José da Silva; diretor-geral do Igam, Paulo Teodoro de Carvalho; presi-
dente do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e coordenador-
geral do Projeto Manueizão, ApoIo Heringer Lisboa; e secretário Executi-
vo do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Mauro da Costa Vai
• Revisão do PPAG (Plenário) - debate e apresentação de propostas
"as

•	ssão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
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discutir e votar pareceres de proposições sujeitas á apre-ciação do Plená-
no, entre elas: em 2° turno, o PL 2.264/05, do governador do Estado,
que dispõe sobre o Fundo de Recuperação da Bacias Hidrográficas
(Fhidro), de que trata a Lei 13.194 de 1999; em 1° turno, os PLs 1.991/04, do governador, que altera a Lei 6.763 de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado; 2.070/05, do deputado Gustavo VaLadares,
que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações e Empreendimen-
tos Voltados para a Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL); em turno único, o PRE 2.702105, da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do governador do
Estado referentes ao exercício de 2004

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Semana do Servidor (Teatro) - Filme "A intérprete"; oficina de porta-CDs
com material reciclado (Escola do Legis(ativo)

• Comissão de Redação (PLenannho III) - discutir e votar pareceres em
fase de redação final

14h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) -
discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir as pos-
sibilidades de regulamentação das comunidades terapêuticas e os servi-
ços de atenção aos dependentes químicos e o seu relacionamento com o
poder público. Convidados: secretário de Estado de Saúde, Marcus Pesta-
na; secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Antônio Augusto
Anastasia; subsecretário de Estado Antidrogas, Cloves Eduardo Benevides;
secretário Nacional Antidrogas, Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa;
representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
(Febract), Padre Haroldo J. Rahm; presidente do Centro de Recuperação
de Dependentes Químicos (Credec) e representante em Minas Gerais da
Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas (Feteb), Pastor
Wellington Antônio Vieira; e o superintendente de Vigiláncia Sanitária
Estadual, José Geraldo de Castro

• Revisão do PPAG (Plenário) - apresentação das propostas dos Grupos
de Trabalho
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) - discutir e votar parecer ao Pi- 2.448/05, em 1° turno, que reconhe-
ce a estância climática de Monte Verde, em Camanducaia; discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Semana do Servidor (Teatro) - Palestra "Essência da vida", com
Clara Feldman

17 horas
• Semana do Servidor (Escola do Legislativo) - oficina móbile de
corações

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Encontro de Corais (Teatro)

TV ASSEMBLÉIA

19h
19h30

20h
21h

22h
22h30

23h
1h

1h30
2h

Repórter Assembléia
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Mundo Político
Panorama (ao vivo) - Cooperativismo em Minas
Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
Assembléia Debate
Mundo Político
Repórter Assembléia - i° edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado
Assembléia ao vivo
Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições
Panorama - Cooperativismo em Minas

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
Memória e Poder - Depoimento de Ignácio Loyola
Brandão
Repórter Assembléia
Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no Pais
Plenário
Panorama - Cooperativismo em Minas
Repórter Assembléia
Encerramento

7h
7h30

8h
8h30

9h
12h
13h

13h30

14h
14h15

18h30
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