
institucionais: o Ciclo de De-
bates sobre o Sistema único
de Assistência Social (Suas) e
duas reuniões do Seminário
Legislativo Lixo e Cidadania.

O Seminário "Lixo e Ci-
dadania - políticas públicas
para uma sociedade susten-
tável" realiza suas duas últi-
mas etapas de interiorização
nesta semana. Amanhã ele
acontece em Uberaba e, na
quarta, em Ituiutaba. Ambas
as cidades ficam no Triângu-
lo Mineiro. Promovido pela
Assembléia em parceria com

56 entidades, o seminário já
teve nove encontros regio-
nais, que começaram no dia
20 de setembro. O objetivo
maior do evento é colher pro-
postas para a formulação de
uma política estadual de re-
síduos sólidos que leve em
conta não somente aspectos
tecnológicos e ambientais,
mas a inclusão social dos
catadores de material
reciclável. Os deputados que
coordenarão os debates em
Uberaba são Fahim Sawan
(PSDB), Paulo Piau (PPS) e

Adelmo Carneiro Leão (PT); e
Ricardo Duarte (PT), Zé Maia
(PSDB) e Weliton Prado (PT),
em Ituiutaba.

Hoje, a Comissão de
Cultura vai até Volta Grande,
na Zona da Mata, para discutir
propostas para garantir a con-
servação da casa e do estúdio
onde o diretor de cinema
Humberto Mauro rodou alguns
de seus filmes. A reunião foi
solicitada pelo deputado Biel
Rocha (PT) e será realizada no
Campestre Clube Volta Grande,
a partir das 10 horas.
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Assembléia promove hoje debate sobre
Sistema Unico de Assistência Social

he	e Berga i	1 a 1

A Assembléia promove
hoje o Ciclo de Debates "Sis-
tema único de Assistência
Social - Estratégias e metas
de implantação", em que de-
putados, autoridades, espe-
cialistas e representantes de
movimentos organizados
vão discutir o novo modelo
de gestão da assistência
social. O evento, que aten-
de a requerimento da depu-
tada Elisa Costa (PT), será
realizado no Plenário duran-
te todo o dia, a partir das
8h30. Um dos convidados a
participar dos debates é o
ministro do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome,
Patrus Ananias, cuja presen-
ça está confirmada.

Os objetivos do ciclo
de debates são identificar os
principais desafios para a im-
plantação do Sistema único
de Assistência Social (Suas)
e sensibilizar os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo sobre seu
papel na consolidação do
novo modelo. Os participan-
tes do evento também vão

discutir as atribuições do Es-
tado e dos municípios na im-
plantação das políticas de
proteção social e qual será o
papel dos conselhos no con-
trole social do sistema.

O Suas, que está em
processo de implantação, é
uma parceria entre os gover-
nos municipais, estaduais e
federal e vai reunir, pela pri-
meira vez, os serviços e pro-
gramas sociais que benefici-
am 50 milhões de brasileiros.
Segundo informações da Se-
cretaria-Geral da Presidência
da República, o novo siste-
ma trará uma série de inova-
ções na gestão dos serviços
e no atendimento à popula-
ção mais pobre. Com o novo
modelo, o governo federal
espera reduzir os atrasos no
repasse de verbas para as pre-
feituras, já que os recursos
serão descentralizados e a
análise de documentos pelo
Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome
será informatizada.
Ver agenda na página 6 A iniciativa do evento sobre o Suas é da deputada Elisa Costa

Comissões têm 15 audiências pübLicas
em semana movimentada no LegisLativo

Nada menos que 15 reu-
niões com convidados movi-
mentam a agenda das comis-
sões temáticas da Assembléia
Legislativa nesta semana. Três
delas acontecem no interior
do Estado. Entre os temas de-
batidos pelos deputados es-
tão o cooperativismo, a de-
sapropriação de famílias para
a construção da "Linha Ver-
de" em Belo Horizonte, a ques-
tão dos planos de saúde e a
segurança pública no Sul de
Minas. Além disso, a Assem-
bléia realiza três eventos



PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERI000 DE 07/11/2005 A 11/11/2005

HORÁRIO	 TERÇA-FEIRA	 QUARTA-FEIRA	 QUINTA-FEIRA
08/11	 09/11	 10/11

9:00	 DIREITOS HUMANOS (6)
Auditório

915	 SAÚDE (7)
Plenarinho 1

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
(1)

Extraordinária
Auditório

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Plenarinho IV

CONJUNTA MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS E POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL (8)
Plenarinho IV

9:30

9:45

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Plenarinho II

SEGURANÇA PÚBLICA (2)
Plenarinho III

CULTURA
Plenarinho 1

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Plenarinho II

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho III

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Plenarinho IV

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS (3)

Teatro

COMISSÃO ESPECIAL DO
COOPERATIVISMO (4)

Auditório

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (11)

Extraordinária
Plenarinho II

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
Plenarinho III

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária

Auditório

SEGURANÇA PÚBLICA (12)
Extraordinária

Andradas

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

10:00

10:15

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho II

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Plenarinho III

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
Plenarinho II

REDAÇÃO
Plenarinho III

14:30

15:00

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária

Auditório

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (9)

Extraordinária
Plenarinho 1

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO (10)

Plenarinho III
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

15:30	 AGROII1DUSTRIAL (5)
Extraordinária
Plenarinho II

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

2 sequnda-feua AssembLéia Informa	 7 de novembro de 2005
7 de novembro de 2005	 Assembléia Informa - segunda-feira . 3

Terça-feira (8/11):
9 horas

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Uberaba) - abertura com o prefeito de Uberaba,
Anderson Adauto; o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, An-
tónio Carlos da Silva Nunes; o prefeito de Conquista e presidente da
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
(Amvale), Gumercindo Mazeto; e o prefeito de Monte Alegre de Minas e
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregiáo do Vale do
Paraíba (Amvap), Ultimo Bitencourt de Freitas

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Uberaba) - painel "Panorama dos resíduos
sólidos", com o representante do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; o
membro do Comitê de Meio Ambiente da Associação Comercial de
Minas, Santelrno Xavier Filho; e o representante da Associação dos
Servidores da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte
(Asselurb/BH), António Edson Fernandes de Andrade
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) - discu-
tir o controle da poluição do ar causada por veículos automotores.
Convidados: presidente da Feam, lImar Bastos Santos; promotor de
Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambi-
ente (CAO-MA), Rodrigo Cançado Anaya Rojas; secretária municipal de
Meio Ambiente de Belo Horizonte, Flávia Mourão Parreira do Amaral;
pesquisadora da Feam, Elisete Gomide Outra; e o coordenador da Cãma-
ra Setorial do Gás Natural, Pedro Enrique Zwaal

10 horas
• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Uberaba) - dinâmica do seminário, com téc-
nico da Assembléia Legislativa
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - apreciar a matéria
constante da pauta e discutir o desativamento de destacamentos de
menor porte da PMMG nos municípios mineiros. Convidado: coman-
dante-geral da PMMG, Sócrates Edgard dos Anjos

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Uberaba) - grupos de trabalho: Grupo 1 -
Lixo, Economia e Inclusão Social; Lixo, Educação Ambiental e Cultura;
Grupo II - Política de Recursos Humanos para a Área de Limpeza
Urbana; Legislação, Recursos Financeiros e Mecanismos de Financia-
mento; e o Grupo III - Lixo, Saúde e Meio Ambiente; Lixo, Tecnologia
e Destinação. Coordenação do presidente da Comissão de Administra-
ção Pública, deputado Fahim Sawan, e o membro da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, deputado Paulo Piau

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Uberaba) - continuação dos grupos de trabalho

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Cultura (Plenarinho 1)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho III)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Teatro) -
discutir a prestação de serviços fretados de transporte rodoviário
intermunicipal de pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte
e a possibilidade de os taxistas dessa região prestarem serviços no
Aeroporto de Confins. Convidados: secretário de Estado de Transportes
e Obras Públicas, Agostinho Patrús; diretor-geral do DER-MG, José
Elcio Santos Monteze presidente da Grambel

'
Marcelo Gonçalves; pre-

sidente do Sintram, Rubens Lessa Carvalho; presidente da Federação de
Transportes Rodoviários, José Teodoro Guimarães; presidente do Sindi-
cato dos Rodoviários de Betim, Marcelino António Alexandre; diretor
do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, Hamilton Dias de
Moura; presidente do Sindicato dos Rodoviários de Contagem, Renato
Correia Santos; e o coordenador do Movimento em Defesa do Transpor-
te Público, José de Fátima Furbino

Comissão Especial do Cooperativismo (Auditório) - debater o tema
"Cooperativismo: história, evolução e importância" Convidados: presi-
dente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais (Ocemg), Ronaldo Scucato; diretor- presidente da Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembléia Legislativa
(Cofal), Cristiano Félix dos Santos Silva; presidente da Central das
Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado (Cecremge), Luiz

Gonzaga Viana Lage; presidente da Cooperativa Central de Crédito de
Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Crediminas, Heli de Oliveira Penido;
presidente da Cooperativa Central dos Cafeicultores e Agropecuaristas de
Minas Gerais Ltda. (Coccamig), Olavo Henrique Moreira Freire; superinten-
dente de Desenvolvimento Solidário, Cooperativo e Sindical da Secreta~
na de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes (Sedese), José Edgar
Pinto Paiva; presidente da Federação Interfederativa das Cooperativas de
Trabalho Médico de Minas Gerais Ltda. (Unimed), João Batista Caetano:
e o professor do Departamento de Economia Rural da Universidade Fede-
ral de Viçosa, José Horta Valadares

15h30
• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma so-
ciedade sustentável"(Uberaba) - plenária de encerramento: apresentação
das propostas dos grupos de trabalho e eleição dos delegados regionais
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) -
debater a proposta contida no PI- 2.555/05, da deputada Elisa Costa,
que dispõe sobre a emissão de notas fiscais do produtor rural em nome da
família. Convidados: superintendente de Tributação da Secretaria de
Estado de Fazenda, António Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Júnior;
coordenadora do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Martinha
Jorge Moreira; coordenador do Movimento de Pequenos Agricultores
(MPA), Sebastião Martins Barbosa; coordenadora do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST), Marta Heleno Rosendo; coordenadora
Geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf),
Teresa dos Santos; coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres Tra-
balhadoras Rurais, Geralda do Carmo Pereira; e a coordenadora Estadual
da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Lucimeri da Silva Leão

17 horas
• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma so-
ciedade sustentável"(Uberaba) - encerramento, com o presidente da Comis-
são de Saúde da Assembléia Legislativa, deputado Adelmo Carneiro Leão

Quarta-feira (9/11):

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Ituiutaba) - abertura com o prefeito de
Ituiutaba, Fued José Dib; o presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba,
José Barreto Miranda; o prefeito de Conquista e presidente da Associa-
ção dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale),
Gumercindo Mazeto; e o prefeito de Monte Alegre de Minas e presidente
da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba
(Amvap), Ultimo Bitencourt de Freitas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - debater, em audiência
pública, a desapropriação de inúmeras famílias que residem na interse-
ção da avenida Cristiano Machado com o Anel Rodoviário, necessária
para a construção das obras do Projeto Linha Verde, que facilitará o
acesso ao Aeroporto Internacional de Confins. Convidados: pároco da
Igreja Todos os Santos, padre Pier Luigi Bernareggi; pároco da Igreja
Nossa Senhora da Paz, padre José Januário Moreira; presidente da Asso-
ciação Comunitária da Vila Carioca, Gilberto José da Silva; vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Alexandre José Gomes; adminis-
trador da Regional Nordeste, Cláudio José Vilela; diretor-presidente da
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), Claudius Vinícius
Leite Pereira; procurador do Estado Marco António Rebelo Romanelli;
presidente da Construtora Mendes Júnior S.A., Jésus MurilIo ValIe Men-
des; diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig),
Flávio Decat de Moura; e o secretário adjunto da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas (Setop), Fernando António Costa Jannoti

• Comissão de Saúde (Plenarinho 1) - debater as novas regras editadas pelo
governo federal para disciplinar a migração nos planos de saúde. Convida-
dos: gerente-geral econômico-financeiro da Diretoria de Habilitação dos
Produtos (Dipro) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS/MG),
Monica Nigri; presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo -
Regional/MG (Abramge - Capital), José Fernando Rossi; 2 1 -vice-presiden-
te do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização/MG
(Sesmig), Luciano Macedo de Lima; coordenador do Procon ALMG, Marcelo
Barbosa; e a presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores
de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da
Assembléia, deputada Lúcia Pacífico

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade suste ntável"(Ituiutaba) - panorama dos resíduos sólidos,
com o representante do Fórum Estadual Lixo e Cidadania; o membro do
Comitê de Meio Ambiente da Associação Comercial de Minas, Santelmo
Xavier Filho; e o representante da Associação de Defesa do Cidadão,
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CICLO DE DERATES

o Assembléia Legislativa promove debate
sobre biotecno[ogia e defesa da vida
"Estamos começando a assessor da Conferência Na- fica admirado com a comple-

ler o livro da vida escrito por cional dos Bispos do Brasil xidade e a beleza da criação."
Deus". A frase que o então (CNBB), Frei Antônio Moser, 0 evento, realizado na
presidente dos Estados Uni- durante o Ciclo de Debates sexta-feira (4), atendeu a
dos, BilI Clinton, disse em "Em Defesa da Vida". Frei An- requerimento do deputa-
2000, quando o cientista tônio Moser procurou desfa- do MigueL Martini (PHS),
CoIlin anunciou a conclusão zer a imagem de uma Igreja para quem o debate em
do mapeamento do código contrária ao progresso da ci- defesa da vida precisa ser
genético humano (Projeto ência, mas ponderou: "0 ver- feito levando-se em con-
Genoma), foi usada pelo dadeiro cientista é aquele que ta não só o aspecto reli-

gioso da questão, mas
também os científicos e
éticos. "Apesar de 80% da
população brasileira ser
contrária ao aborto, vários
projetos abortistas trami-
tam no Congresso", aler-
tou o deputado.
Igreja do sim - Na palestra
sobre "Biotecnologia e
Bioética - O inicio da vida
humana e decorrências éti-
cas", o teólogo Antônio
Moser afirmou que os pon-
tos de tensão entre biotec-
nologia e fé encontram-se,
principalmente, nas fases
inicial e final da vida hu-
mana. Na primeira fase, ele
destacou a oposição da
Igreja à possibilidade de as
pessoas começarem a esco-
lher características dos
seus descendentes. "A ten-
são está no momento em
que começa a se formar a
idéia de que a Terra é para
seres perfeitos. Mas o que
é ser perfeito? O que será
feito daqueles que não se
enquadrarem nesses cri-
térios?", questionou.

Moser também criticou
o tratamento que tem sido
dado aos estudos com célu-
las-tronco. Para ele, está ha-
vendo o cultivo de uma lo
são de cura para todos o
males. Outro aspecto da fasu
inicial da vida abordado pelo
frei foi a situação dos
anencéfalos. Ele defendeu
que a questão não é fazer ou
não o aborto. "0 importante
é saber por que os casos es-
tão eventualmente aumen-
tando e como prevenir a do-
ença", afirmou.

Na fase final da vida,
a Igreja também condena o
apressamento da morte dos
que podem ter se tornado
um peso para as famílias ou
para o Estado e o retarda-
mento da morte de pessoas
queridas. "Somos favoráveis
ao respeito da vida até o
fim, mas por métodos con-
vencionais", concluiu. Para
o Frei Antônio Moser, exis-
tem muitas concepções em
jogo quando se trata de
biotecnologia. As primeiras
delas, as de ciência e de fé.
Segundo o assessor da
CNBB, não se pode falar de
ciência no singular, mas de
uma rede de ciências. "A
verdadeira ciência é cons-
ciente de seus desdobra-
mentos. O verdadeiro cien-
tista sabe que nenhuma
descoberta ou conquista é
definitiva", afirmou.
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Usuário, Consumidor e Contribuinte em Minas Gerais (Aducon), Nelson
Antônio Prata
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho IV)

• Reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais e de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho IV) - deba-
ter o tema "Competitividade e sustenta bilidade - a eficácia dos instru-
mentos de gestão ambiental", com o objetivo de estudar as medidas
necessárias para adaptar as exigências da Legislação ambiental á realida-
de do setor produtivo do Estado. Convidados: secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho;
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Wilson Nélio Brumer;
secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silas
Brasileiro; reitora da UFMG, professora Ana Lúcia Almeida Gazzola; reitor
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), professor Carlos Sigueyuki
Sediyama; reitor da Universidade Federal de Lavras (Ufla), professor An-
tônio Nazareno Guimarães Mandes; presidente da Federação das Indús-
trias (Fiemg), Robson Braga de Andrade; e o presidente da Federação da
Agricultura (Faemg), Gilman Viana Rodrigues

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade suste ntável"(Ituiutaba) - dinâmica do seminário, com técni-
co da Assembléia Legislativa
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II)

10h15
• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Ituiutaba) - grupos de trabalho: Grupo 1 - Lixo,
Economia e Inclusão Social; Lixo, Educação Ambiental e Cultura; Grupo
II -Política de Recursos Humanos para a Área de Limpeza Urbana; Legis-
lação, Recursos Financeiros e Mecanismos de Financiamento; Grupo III
- Lixo, Saúde e Meio Ambiente; Lixo, Tecnologia e Destinação. Coorde-
nação do membro das Comissões de Administração Pública e de Reda-
ção, deputado Ricardo Duarte, e do presidente da Comissão de Seguran-
ça Pública, deputado Zé Maia
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III)

• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Ituiutaba) - continuação dos grupos de trabalho

horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discutir e votar pareceres
sobre proposições em fase de redação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho 1) -
debater a situação dos moradores do assentamento rural do município
de Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais, que se encontram na iminência
de serem despejados. Convidados: secretário de Estado de Fazenda,
Fuad Jorge Noman Filho; procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares
Júnior; superintendente regional do Incra em Minas Gerais, Marcos Helênio
Leoni Pena; delegado regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos
Alberto Menezes Calazans; chefe da Procuradoria Nacional da Fazenda
em Minas Gerais, Cláudio Roberto Leal Rodrigues; e o diretor-geral do
Iter-MG, Luiz Antônio Chaves
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) - debater, em audiência pública, as ações de incentivo ao turismo
rural, especialmente o fornecimento de energia elétrica aos empreendi-
mentos turísticos rurais com a incidência de tarifa classificada como de
uso rural. Convidados: secretário de Estado de Turismo, Herculano
Anghinetti; e o diretor-presidente da Cemig, Djalma de Morais

15h30
• Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Ituiutaba) - plenária de encerramento: apresenta-
ção das propostas dos grupos de trabalho e eleição dos delegados regionais

16 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) - debater, em audiên-
cia pública, os problemas decorrentes de edição de ato normativo que
restringe o afastamento e o deslocamento de membros da PMMG. Convi-
dados: comandante-geral da PMMG, cel.PM Sócrates Edgard dos Anjos;
promotor de Justiça e coordenador do CAD-DH, Rodrigo Filgueira de
Oliveira; presidente da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros
Militares de Minas Gerais (Aspra), 3 1 -sargento PM José Luiz Barbosa; e o

presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, major PM Zoé Ferreira Santos

17 horas
o Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania: políticas públicas para uma
sociedade sustentável" (Ituiutaba) - encerramento com o membro da
Comissão de Segurança Pública, deputado Weliton Prado

Quinta-feira (10/11):
9 horas

• Educação para a Cidadania - visita de 40 alunos do 8 1 e 9 1 períodos
de Gestão, Hotelaria e Turismo da UNA

10 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) -
discutir a piscicultura no Estado, com ênfase na diminuição da carga
tributâria para o setor, e as perspectivas para o desenvolvimento do
potencial produtivo do Estado. Convidados: secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silas Brasileiro; secretário de
Estado de Fazenda, Fuad Jorge Noman Filho; chefe do Escritório Re-
gional da Secretaria Especial de AqLiicultura e Pesca (Seap) do Ministé-
rio da Pesca, Wagner Alves Benevides; coordenador técnico da Área de
Pequenos Animais da Emater-MG, Dirceu Alves Ferreira; gerente do Pro-
grama de Agricultura da Epamig, Elizabeth Lomelino; relator da Câmara
Técnica da Agricultura e coordenador do Comité Gestor da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Lucas Carneiro
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho III)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Segurança Pública (Andradas) - debater, em audiência
pública, questões de segurança pública no município de Andradas.
Convidados: prefeita de Andradas, Margot Navarro Graziane Pioli; presi-
dente da Câmara Municipal de Andradas, Alexandre de Souza Franco;
chefe de Polícia Civil do Estado, Otto Teixeira Filho; promotora de
Justiça Gabriela Dias de Abreu Costa Goulart; diretor do Fórum de
Andradas, juiz Auro Aparecido Maia de Andrade; e o presidente do
Sindicato Rural de Andradas, Paulo Alberto Risso de Souza

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Participação Popular (Auditório)
15 horas

• Reunião Especial (Salão Nobre) - Entrega da Medalha da Ordem do
Mérito Legislativo ao cirurgião plástico Ivo Pitanguy

• Fórum Técnico "Educação em Direitos Humanos" (Plenário) - abert
na com o subsecretário de Direitos Humanos e secretário-geral da Pre
déncia da República, Mário Mamede Filho; a secretária de Estado
Educação, Vanessa Guimarães Pinto; o subsecretário de Direitos Hun'
nos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, Jo
Batista de Oliveira; a secretária de Educação de Belo Horizonte, Ma'
do Pilar Lacerda Almeida e Silva; e o presidente da União Nacional d
Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MG), Suely Duque Roda::

• Fórum Técnico "Educação em Direitos Humanos" (Plenário) - painc.
"Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos", com a coordenu
dora do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, Aidn
Monteiro; e o doutor em Direito Constitucional José Luiz Quadros riu

Magalhães. Debate coordenado neto presidente da Comissão de Fdi:
ção, Ciência, Tecr:::r	'	•'	'	--- -

Sexta-feira (11/1 1):
h30
• Fórum Técnico "Educa,.-, 	 j i-
"Cidadania e Direitos Humanos: um sentido para a educação", coa'
membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e dOu-
tor do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvol.
mento de Pessoal em Segurança Pública da Secretaria Nacional o
Segurança Pública, Ricardo Brisolla Balestreri

• Fórum Técnico "Educação em Direitos Humanos" (Plenário) - painel
"Experiências dos movimentos sociais na educação em direitos huma-
nos em Minas Gerais", com o secretário do Núcleo Multimeios da Oficina
de Imagens, Comunicação e Educação, Bernardo Brant; o presidente do
Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas (Cellos/MG), Carlos
Magno; o diretor da Fundação Centro de Referência da Cultura Negra

(FCRN/MG) - A História do Grupo de Educadores e Educadoras Negros da
FCNR/MG, Luiz Carlos Felizardo Júnior; a coordenadora-geral do Progra-
ma Pólos de Cidadania (Faculdade de Direito da UFMG), Miracy Barbosa
de Sousa Gustin; o presidente da Associação Cultural do Grupo do Beco
(Aglomerado Santa Lúcia), Nil César; o pesquisador do Centro de Docu-
mentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes) - Quilombos Gerais, Pablo
Camargo; a diretora financeira da Associação Mineira de Paraplégicos,
Rosiana Pereira Queiroz; e a presidente da Associação de Transgêneros e
Transexuais de Minas Gerais (Asstrav/MG), Walkíria La Roche. Debate com
o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Durual Angelo

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) - apresentação de "Minha Vida, Meu Canto", com
a cantora Rosa Márcia

• Fórum Técnico "Educação em Direitos Humanos" (Plenário) - painel
"A construção da política de educação em direitos humanos em Minas
Gerais", coro o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, João Batista de Oliveira;
a subsecretária de Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Esta-
do de Educação, Maria Eliana Novaes; o gerente de Articulação da
Política Educacional da Secretaria de Educação de Belo Horizonte,
Macaé Maria Evaristo; o procurador de Justiça e coordenador do Centro
de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos de Minas Gerais, Luís Antônio Sasdelli; o presidente do Con-
selho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Emely Vieira Salazar; e
o ouvidor de Polícia do Estado, José Francisco da Silva

16 horas
• Fórum Técnico "Educação em Direitos Humanos" (Plenário) - debate e apre-
sentação de propostas para a aplicação do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos em Minas Gerais, coordenado pelo deputado Roberto Ramos

• Reunião Especial (Plenário) - homenanem a Faculdade S'ietropolita-
na de Belo Horizont-
Sebastião -	-



Deputados Célio Moreira e Miguel Martíni participaram do debate
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A audiência pública realizada era Almenara foi uma iniciativa do deputado Carlos Gomes
passo para o trata mento tri- Medida Provisória do Bem do- não tenha medo de crescer",
butário diferenciado. Mas brou esse limite, dando um relatou Carlos Gomes, argu-
acontece que os limites cria- alívio para aqueles que cres- mentando ainda que a Lei Ge-
dos em 1996 continuaram va- ceram. A Lei Geral pretende ral tem a intenção de facilitar
lendo e ficaram defasados. elevar os limites para R$ 480 a geração de empregos, já que
Eram de R$ 120 mil por ano mil para as micro e R$ 3,6 as micro e pequenas empresas
para a microempresa e de R$ milhões para as pequenas, e não são grandes fontes de
1,2 milhão para a pequena. com mudanças suaves de pa- impostos, mas geram 66% dos
Recentemente, a chamada tamar, para que o empresário postos de trabalho.

REUNIÃO ESPECIAL

Legislativo
à Utramig r•'----

mineiro presta
los seus 40 ano

homenagem
s de fundação

Guilherme Berqamini

w
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Qualidade de vida vai além da genética

Frei Antônio Moser
apresentou a Igreja do "sim":
ao direito de nascer e crescer
em um lar; de ser original, e
irrepetivel; à verdadeira polí-
tica familiar e demográfica; à
vida em todas as manifesta-
ções e em todas as fases; às

Centro de excelência na
formação de professores e
técnicos e na qualificação de
profissionais de diversos áreas,
a Fundação de Educação para
a Trabalho de Minas Gerais
(Utramig) completa 40 anos
ainda neste mês de novembro.
A instituição, vinculada à Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Social e Esportes
(Sedese), recebeu homena-
gem da Assembléia Legis-
lativa na noite de quinta-fei-
ra (3), durante Reunião Es-
pecial de Plenário. A soleni-

pesquisas levadas adiante com
seriedade; às pesquisas com
células adultas; à transparên-
cia nos resultados das pesqui-
sas; aos meios convencionais;
a uma vida construída com re-
alismo; e à qualidade de vida.
De acordo com Moser, em um

dade foi solicitada pelo de-
putado João Leite (PSDB),
que, ao final da reunião, en-
tregou uma placa alusiva ao
evento à presidente da
Utramig, Rosane Marques
Crespo Costa. Em seu discur-
so, o deputado João Leite
lembrou que o Brasil ainda
não foi capaz de construir
uma sociedade igualitário, e
afirmou que a Utramig vem
trabalhando nas últimas dé-
cadas para reverter esse qua-
qro de exclusão e pobreza.
Integra da matéria na internet

primeiro momento, a questão
genética é muito importan-
te, depois os hábitos de vida
passam a ser mais importan-
tes. "Não há código genéti-
co que resista à fome", afir-
mou.
Debates - Abrindo a fase de
debates, o coordenador, depu-
tado Célio Moreira (PSDB), afir-
mou que permitir a pesquisa
com embriões era um retroces-
so, e não um avanço, como tem
sido divulgado. Isso porque,
no seu ponto de vista, as pes-
quisas da maneira como estão
sendo encaminhadas atentam
contra a ética, a vida e a dig-
nidade humana. O deputado
João Leite (PSDB) disse que o
debate era importante para per-
mitir que a sociedade ouvisse
o lado da defesa da vida. "Te-
mos visto muito só o outro lado,
da banalização da vida", com-
pletou. Ele criticou também a
atitude do Ministério da Saú-
de, que vem defendendo polí-
ticas de legalização do aborto.

Respondendo a unia per-
gunta sobre a escolha entre
usar ou descartar os milhares
de embriões congelados, o frei
Antônio Moser declarou: "não
me perguntem o que fazer com
embriões congelados; para

mim, a questão é não produzir
mais". Sobre essa questão, a
presidente do Comité de Ética
em Pesquisa com Seres Huma-
nos da UFMG, Maria Elena de
Lima Perez Garcia, referiu-se à
afirmação de um ganhador do
Prêmio NobeL Ele afirmou que
não se podia aplicar novas
tecnologias sem antes refletir
muito sobre elas, frase que fez
Maria Elena lembrar o que ocor-
reu com a fertilização in vitro.
"Foram gerados milhares de
embriões. E agora, o que é mais
ético: jogá-los pela pia ou
utilizá-los em pesquisa?", ques-
tionou. No ciclo de debates,
uma moça paraplégica criticou
a falta de informações cienti-
ficas sobre células-tronco, res-
salvando que não se pode mis-
turar esse debate com a dis-
cussão do aborto.
Missa - Ao final do ciclo de
debates, o arcebispo de Belo
Horizonte, Dom Walmor Olivei-
ra de Azevedo, presidiu unia
celebração eucarística no Hall
das Bandeiras. Também foi
montada uma feira com
estandes de comunidades ca-
tólicas. Dois shows musicais,
com Eros Biondini e Banda e
Eloísa Kênia e Banda do Céu,
fecharam a programação.

Lideranças políticas e
empresariais de Almenara e de
municípios vizinhos do Bai-
xo Jequitinhonha participa-
ram de audiência pública da
Comissão de Turismo, Indús-
tria, Comércio e Coope-
rativismo da Assembléia na
sexta-feira (4), realizada na
Associação Comercial de
Almenara, para debater o pro-
jeto da Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas, que pode
ser votado no Congresso Na-
cional ainda este mês.

A iniciativa de realizar
audiências públicas em seis
pólos regionais de Minas é do
vice-presidente da Comissão,
deputado Carlos Gomes (PT),
que pretende enviar os subsí-
dios colhidos nas seis cida-
des para enriquecer o proje-
to. Gomes abriu a reunião
historiando a luta pelo reco-
nhecimento da importância da
microempresa no Brasil, que
começou na transição para a
democracia, em 1984, com um
decreto que criou normas para
o funcionamento das peque-
nas e microem presas.

"A Constituição de 88
veio dar tratamento diferen-
ciado e favorecimento à
microempresa. Em 1996, foi
instituído o Simples, grande

O deputado federal Leo-
nardo Monteiro (PT) disse que
tem acompanhado de perto a
tramitação do projeto de lei,
para a qual foi criada uma co-
missão especial capaz de lhe
dar agilidade. Lembrou que o
anteprojeto foi preparado com
a contribuição das associações
comerciais, federações do co-
mércio e dos sebraes, e enca-
minhado com mais de 150 mil
assinaturas. Pediu uma mobi-
lização dos empresários, no sen-
tido de que façam um lobby sa-
dio" pela rápida votação.

Na mesma linha se ma-
nifestou Bruno Oliveira Coe-
lho, representante do

Sebrae-MG, dizendo esperar
que a sociedade pressione
pela aprovação do projeto.
Dessa maneira, poderiam ser
formalizados grande parte
dos 11 milhões de empreen-
dimentos hoje na infor-
malidade, segundo ele. "Com
a medida provisória, 2,2 mi-
lhões de empreendimentos
podem ser encampados. Com
a Lei, estimamos em 5 mi-
lhões", calculou.

O presidente da Fede-
raminas, Arthur Lopes Filho,
pediu que ninguém usasse a
expressão microempresário. "O
empresário é sempre grande,
é homem de coragem, que sabe

empreender. Devemos nos re-
ferira ele como empresário de
microempresa". Lopes consi-
derou que as prefeituras são
as maiores empresas do muni-
cípio e que, se bem adminis-
tradas, fazem a cidade pros-
perar, gerar esperança e con-
fiança. Afirmou que na Alema-
nha, há mais de cem anos, o
governo se preocupa com as
microempresas, que são res-
ponsáveis pela distribuição de
renda no país.

Os políticos e empresá-
rios locais apresentaram vá-
rias queixas contra o sistema
tributário e a burocracia do
funcionamento das micro e

pequenas empresas. Analvina
Reis disse que "infelizmen-
te" montou uma microem-
presa e, por não suportar a
carga de impostos, preten-
de ir para a informalidade. "O
governo quer mais arrecadar
do que ajudar", afirmou.
Susicleide, dona de confec-
ção, tem oito funcionários
e reclamou do preço dos cur-
sos oferecidos pelo Sebrae.
"Almenara é carente e preci-
sa de estímulos. Fica caro
para nós pagar R$ 30 ou R$
50 para cada empregado fazer
um curso", disse ela.
Integra da matéria na
internet
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Deputados e Lideranças empresariais
debatem Lei Geral da Microempresa,,,^tz,,!

Anteprojeto recebeu 150 mil assinaturas
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• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência
Social em Minas Gerais" (Plenário) - abertura com o ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias; o se-
cretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, Marcos
Montes; e a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social,
Maria Angela Rocha Pereira

• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - painel "Novo modelo de gestão da
assistência social", com o ministro Patrus Ananias
• Projeto Educação para a Cidadania - visita de 50 alunos da 4 1 série
da E.M. Professora Marian Martins Moraes, de Ibirité

• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Social
em Minas Gerais" (Plenário) - painel "Competências e atribuições do
Estado e dos municípios na implantação da proteção social básica e da
proteção social especial", com o subsecretário de Estado de Trabalho e
Assistência Social, Wander José Godard Borges; a presidente do Colegiado
de Gestores Municipais de Assistência Social, Rosilene Cristina Rocha; e o
representante da União dos Conselhos Municipais de Assistência Social
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Domingos Sávio Araújo

10 horas
• Comissão de Cultura (Volta Grande) - debater formas de proteção e
preservação da casa e do estúdio de Humberto Mauro. Convidados:
secretária de Estado de Cultura, Eleonora Santa Rosa; presidente do
Iepha, Octávio Elísio Alves de Brito; presidente da Fundação Ormeu
Junqueira Botelho, Mônica Peres Botelho; representante do Ministério
da Cultura, Adair Leonardo Rocha; prefeita de Volta Grande, Ely Alves
Quintão; e representante do Instituto Culturar, Guilherme Antônio Diniz
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Timó-
teo) - discutir a proposta da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas,
em tramitação no Congresso Nacional

10h30
• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - painel "O controle social e o papel do
Legislativo no processo de implantação do Suas", com a presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social, Maria Angela Rocha Pereira; o
deputado André Quintão (PT); o vereador de Juiz de Fora José Sóter
Figueroa; e a representante da Coordenadoria de Direitos Humanos,
Trabalho e Tecnologia da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, Eleonora
Schettini Martins Cunha

7 de novembro de 2005

• Entrevista coletiva do ministro do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, Patrus Ananias (Sala de Imprensa anexa ao Plenário) - assunto:
Sistema único de Assistência Social

11h30
• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - debate coordenado pela deputada
Elisa Costa (PT)

14 horas
• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - painel "Financiamento e recursos hu-
manos: Desafios para consolidar o sistema", com a coordenadora-geral
do Fundo Nacional de Assistência Social, Gisele de Cássia Tavares; o
secretário Marcos Montes; a coordenadora de Assistência Social da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social de Conta-
gem, Simone Elizabete Rocha Ribeiro; e a presidente do Fórum Mineiro
de Assistência Social, Maria Rosângela Pinheiro Dãmaso

• Projeto Educação para a Cidadania - visita de 15 adolescentes
da Cresap

• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - debate

15h30
• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - painel "Experiências bem-sucedidas na
implantação da proteção social básica", com a secretária municipal de
Assistência Social de Itabirito, Denise de Cássia Cunha; o vice-prefeito
de Janaúba, José Benedito Nunes Neto; a secretária do Trabalho e
Promoção Social de Ribeirão das Neves, Anette Ceci Peixoto; e a geren-
te de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal Adjunta de Assis-
tência Social de Belo Horizonte, Darci Maria de Souza Vilaça

• Ciclo de Debates "Implantação do Sistema Único de Assistência Soci-
al em Minas Gerais" (Plenário) - debate coordenado pelo deputado
João Leite (PSDB)

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) - apresentação do violonista Reginaldo de
Almeida Martins e da pianista Marina Bicalho

20 horas
• Reunião Especial em comemoração dos 50 anos da transmissão de TV
em Minas Gerais, a requerimento do deputado Ivair Nogueira (Plenário)

TV ASSEMBLÉIA
7h

7h30
8h

8h30

12h30
13h30

14h

19h
19h30

Segunda Musical
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Mundo Político
Plenário (ao vivo) - Ciclo de Debates "Implantação do Sistema
único de Assistência Social em Minas Gerais"
Sala de Imprensa - Trabalho infantil
Repórter Assembléia - ia edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais noticias do Estado
Plenário (ao vivo) - Ciclo de Debates "Implantação do Sistema
único de Assistência Social em Minas Gerais"
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Repórter Assembléia - 2° edição (ao vivo) - O que acontece

Enceervoor	 /www.atmg.gov.br

na Assembléia e as principais notícias do Estado
20h Plenário (ao vivo) - Reunião Especial em comemoração dos

50 anos de transmissão de TV em Minas Gerais
22h Repórter Assembléia

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

23h Assembléia Debate - Políticas públicas para destinação do lixo
Oh Via Justiça - Relações de afeto

0h30 Memória e Poder - Depoimento do escritor Afonso Romano
Santanna

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento

Quer saber o 'Jrrco o tofororro'	 aros rncsjcJiç'
O Estado/Instituições Governamentais

0Paddcij.

MESA DA ASSEMBLÉIA	Deputado Fábio Avelar	SECRETARIA	 Comunicação Institucional	Revisão: Margareth Magalhães3°-Vice-Presidente	João Franco	 da ALMG.	 Diagramação: Mylène MarquesDeputado Mauri Torres	Deputado Antônio Andrade	Diretor-Geral	 Diretor Ramiro Batista de	Endereço: Rua RodriguesPresidente	 11-Secretário	 Eduardo Vieira Moreira	Abreu	 Caldas, 30 - CEP: 30190-921Deputado Rêmolo Aloise	Deputado Luiz Fernando Faria Secretário-Geral da Mesa Gerente-Geral de Imprensa e	Tel.: 2108-77151°-Vice-Presidente	 21-Secretário	 -	 Divulgação: Lúcio Pérez	Fax: 2108-7811 - BH/MGDeputado Rogério Correia	Deputado Elmiro Nascimento ASSEMBLEIA INFORMA	(jornalista - Rg.MTb 3.552/MG)	www.atmg.gov.br2°-Vice-Presidente	 31-Secretário	 Editado pela Diretoria de Edição: Jorge Póssa


