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Meia-entrada para todos com até 18 anos
é tema de reunião da Comissão de Cultura

Apesar de destinada a
debater o projeto que esten-
de para jovens de até 18 anos
o direito a meia-entrada nos
espetáculos, a reunião da Co-
missão de Cultura, ontem,
acabou priorizando outras dis-
cussões: a legitimidade das
entidades estudantis para emi-
tir a carteira de estudante e
os artifícios utilizados pelos
empresários culturais para bur-
lar esse direito. O PL 59/04,
do deputado Weliton Prado
(PT), inspirou a audiência
pública, na qual representan-
tes de entidades de estudan-
tes se manifestaram da platéia.

Participaram do deba-
te, que durou quase quatro
horas, vários convidados, in-
cluindo promotores culturais,
lideranças estudantis e repre-
sentantes da Justiça e dos
órgãos de defesa do consu-
midor. Todos esses segmentos
apresentaram argumentos em
relação ao tema sem que se

pudesse chegar a um formato
conclusivo. Ao final, a presi-
dente da comissão, deputada

Gláucia Brandão (PPS) afir-
mou que as sugestões de to-
dos serão consideradas para o

aprimoramento do projeto e
para outras audiências.
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Lotérico pede
mais segurança
em audiência
Apenas 187 das

1.128 casas lotéricas de
Minas Gerais são atendidas
por carros-forte e nesses
locais houve redução de
60% nos assaltos e roubos.
A informação foi prestada
pelo representante do  Sin-
dicato dos Lotéricos do
Estado, na reunião de on-
tem da Comissão de Segu-
rança Pública. Ele também
pediu apoio no processo
de ampliação do sistema
de transporte de valores
nos estabelecimentos do
setor no Estado.
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Menores são
ouvidos por
duas comissões

Foram ouvidos ontem,
pelas Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança
Pública, os dois filhos do
policial civil acusado de ter
violentado e assassinado o
garoto Pedro Augusto
Beltrão, desaparecido des-
de agosto de 2006. Eles
confirmaram os supostos
crimes relatados antes ao
Ministério Público, e dis-
seram que foram também vi-
olentados pelo pai. As duas
comissões  aprovaram
reaquerimento para que seja
ouvido o policial acusado.
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CCJ aprecia 37
projetos na
reunião ontem

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça se reuniu
ontem por cerca de três ho-
ras e meia e apreciou 37 pro-
jetos com pareceres aprova-
dos, sendo 18 pela cons-
titucionalidade e 19 pela
inconstitucionalidade. Entre
as proposições, estão proje-
tos sobre instalação de
bloqueador de celulares em
presídios, da realização de
testes de diagnóstico do ví-
rus HTLV na rede pública, da
concessão de meia-entrada
para professores de escolas
públicas em espetáculos.
Páginas 4 e 5

Três reuniões
com convidados
nesta quarta
Três comissões têm reu-

niões com convidados hoje:
A Fiscalização Financeira
ouve, às 10h30, o secretário
adjunto de Planejamento e
Gestão, Bernardo Tavares e
técnicos sobre o cumprimen-
to das metas fiscais para o
Estado em 2006. A Comissão
de Transporte debate, às
14h30, o projeto de cons-
trução do Rodoanel, com
vários convidados. Já a Co-
missão de Meio Ambiente vai
a Montes Claros discutir os
problemas regionais do meio
ambiente no Norte de Minas.
Agenda

Representantes de órgãos do governo,  estudantes e produtores culturais participaram da reunião

Guilherme Bergaminii
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Assembléia Legislativa comemora 40
anos do MDB com lançamento de livro
Com discursos lembran-

do o papel cumprido pelos po-
líticos que se abstiveram do
extremismo da luta armada, mas
combateram a ditadura militar
pela via institucional, foram
comemorados os 40 anos de
fundação do Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB). A so-
lenidade foi na segunda-feira
(16), no Plenário, servindo tam-
bém para o lançamento do li-
vro “A História de um Rebel-
de”, escrito pelo ex-deputado
e ex-prefeito de Juiz de Fora,
Tarcísio Delgado.

“Enfrentando cães e ca-
nhões, Ulysses Guimarães per-
correu o País como antican-
didato numa eleição que sabia
que não iria acontecer. Estudan-
tes e trabalhadores hostilizavam
o MDB, dizendo que nossa luta
dentro das instituições apoi-
ava a ditadura. Em 1974, aqui
na Assembléia lotada, numa
homenagem ao professor Ed-
gar da Matta-Machado, o MDB,
afinal, recebeu o reconheci-
mento dessas categorias mais
combativas e começou a virada
pela liberdade e pela democra-
cia”, discursou Delgado.

Itamar José de Oliveira,
1º-secretário do PMDB-MG, ci-
tou todos os pemedebistas his-
tóricos de Minas e os compo-

nentes da primeira bancada do
partido na Assembléia. Para ele,
Tarcísio Delgado “é um modelo
de fidelidade partidária, um po-
eta, sonhador, pregador e qui-
xotesco. Seu livro é uma obra
definitiva para a memória do
PMDB”. O secretário-geral do
PMDB nacional, deputado fe-
deral Mauro Lopes, também lem-
brou os anos de chumbo, em
que muitos militantes verteram
sangue em nome da democra-
cia. Disse ter orgulho de ser do
PMDB, partido com a maior ban-
cada, que já fez inúmeros go-
vernadores e senadores, embo-
ra ainda não tenha um presi-
dente da República.

Berço de outros partidos – O
presidente Alberto Pinto Coe-
lho (PP) lembrou que o MDB
foi criado pelo Ato Institu-
cional nº 2 em 1966, mas que
seu registro definitivo data de
23/4/67. Salientou o papel do
partido na redemo-cratização
do País, com destaque na luta
pela anistia. “O MDB deu ori-
gem ao PMDB e a lideranças im-
portantes que fundaram o PP,
o PDT e o PSDB. Tarcísio Del-
gado pertence a esse grupo de
autênticos”, afirmou Pinto
Coelho. Íntegra na internet
Presenças – Além dos citados,
compuseram a Mesa o secretá-
rio-geral do PMDB mineiro,

Fernando Diniz; os ex-senadores
Ronan Tito e Alfredo Campos; o
representante da 4ª Divisão do
Exército, coronel Evandro
Bartolomey Vidal; o vice-prefei-
to de BH, Ronaldo Vasconcellos;
o vereador de Belo Horizonte Ge-
raldo Félix; o prefeito de
Ipatinga, Sebastião Quintão; o
ex-presidente do PMDB-MG, Joa-
quim Melo Freire; o ex-presiden-
te da Assembléia, Genésio Ber-
nardino; a representante do
PMDB Mulher, Aparecida Moura;
o presidente do PMDB Jovem Na-
cional, José Roberto Paixão Lages;
e o deputado Adalclever Lopes, te-
soureiro do PMDB e autor do re-
querimento da homenagem.

Alberto Pinto Coelho entrega placa alusiva à homenagem ao deputado federal Mauro Lopes

Guilherme Bergamini

Deputados participam de assinatura do Minas Comunica
O presidente Alberto Pinto Coelho

(PP) e outros 32 deputados, além de 340
prefeitos, secretários de Estado e outras
autoridades, participaram ontem da assi-
natura do contrato entre o governo e as
operadoras de telefonia Oi, Telemig Celu-
lar e Claro, no Palácio da Liberdade. A
parceria visa garantir que, até 2008,
100% dos municípios mineiros tenham co-
bertura de telefonia celular e transmissão
de dados. Com o Programa de Univer-
salização do Acesso a Serviços de Teleco-
municação de Minas Gerais (Minas Comu-
nica), devem ser beneficiados 412 muni-
cípios, com uma população total de 2,5
milhões de pessoas. O coordenador do
Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, que
integra o grupo que coordena o progra-
ma, também participou da solenidade.

Ricardo Barbosa
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Representantes lotéricos se dizem cada
vez mais ameaçados pelo crime

O Sindicato dos Loté-
ricos do Estado pediu ontem
à Comissão de Segurança Pú-
blica da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais apoio
no processo de ampliação do
sistema de transporte de va-
lores nos estabelecimentos
do setor. Segundo o presi-
dente da entidade, José Má-
rio Moreira da Silva, apenas
187 das 1.128 casas lotéricas
de Minas são atendidas por
carros-fortes. Nelas, afirmou,
houve redução de 60% no

número de assaltos e roubos.
A reunião foi solicitada pelo
deputado Sargento Rodrigues
(PDT) e recebeu também re-
presentantes da Caixa Econô-
mica Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Ministério Pú-
blico e Sindicato dos Vigi-
lantes de Minas Gerais.

De acordo com José
Mário, a situação é crítica,
uma vez que os serviços ban-
cários realizados pelas casas
lotéricas têm aumentado e,
com isso, esses estabelecimen-

tos são cada vez mais alvo da
ação de assaltantes. Os dados
do sindicato apontam que
70% dos clientes procuram as
lotéricas para pagamento de
contas e apenas 12% freqüen-
tam as lojas para fazer apos-
tas. Segundo ele, é responsa-
bilidade da Caixa Econômica
Federal zelar pela segurança do
transporte desses valores.
“Esse volume grande de di-
nheiro, que atrai os bandidos,
nem é nosso. Acho injusto que
nós paguemos por essa inse-
gurança. Estamos realmente
apavorados”, reclamou.

José Mário Moreira da
Silva solicitou que a comis-
são interferisse junto à Cai-
xa Econômica Federal, para

que a liberação de recursos
da verba de segurança para
casas lotéricas (1% da arre-
cadação com jogos) seja pro-
porcional ao que o Estado
arrecada. Minas Gerais ocu-
pa o 2º lugar no ranking de
arrecadação nacional, com
22% do total, atrás apenas
de São Paulo, que arrecada
40%, segundo informação
do Sindicato dos Lotéricos,
confirmada pelo represen-
tante da CEF, Dimas La-
mounier. O deputado Sargen-
to Rodrigues informou que apre-
sentará requerimento na próxi-
ma reunião da comissão, para
pedir informações à CEF sobre
essa verba, seus percentuais e for-
ma de aplicação.

Dados da PM mostram
diminuição de assaltos

O representante da Po-
lícia Militar, tenente-coronel
Robson Campos, concordou
que a situação é preocupante,
mas apontou dados que mos-
tram redução no número de
assaltos a lotéricas no Esta-
do. De acordo com ele, as
ocorrências em Minas caíram
de 497, em 2003, para 129
em 2006. Em Belo Horizonte,
os números mostram a redu-
ção de 295, em 2003, para
44 em 2006. “Acreditamos
que a solução passa pela
integração das polícias, dos

lotéricos e da comunidade. Se
conseguirmos desenvolver um
plano amplo de segurança, po-
deremos melhorar a prevenção e
o poder de resposta aos assal-
tos a estabelecimentos lo-
téricos”, disse. “A curto prazo a
solução é utópica, mas o resul-
tado já começa a aparecer. Já
sabemos o que fazer e como fa-
zer, mas precisamos ainda de re-
cursos e maturidade nessa rede
de articulação”, completou. A
representante do Ministério Pú-
blico, Cássia Virgínia, concor-
dou com o tenente-coronel.

Caixa Econômica afirma
que não há negligência
Os deputados Sar-

gento Rodrigues (PDT) e
Délio Malheiros (PV) afir-
maram que a responsabili-
dade pelo transporte de
valores é da Caixa Econô-
mica Federal. Segundo
eles, os bancos transferi-
ram para as agências
lotéricas as operações de
menor rentabilidade e
não fornecem a seguran-
ça necessária aos servi-
dores e cidadãos. “As
lotéricas hoje são verdadei-
ros bancos que trabalham
com o que não dá lucro. O
sistema bancário deve rever
essa situação, pois a corda
está arrebentando para o
lado do mais fraco”, disse
Délio Malheiros.

O superintendente
da Caixa em Minas, Dimas
Lamounier, disse que não
há negligência da insti-
tuição nesse caso. Segun-
do ele, a parceria do ban-
co com o sindicato tem
evoluído e a univer-
salização do sistema de
transporte de valores é di-
ficultada pelo custo de

contratação das empresas
de segurança.

Os deputados Luiz
Tadeu Leite (PMDB) e Pau-
lo Cesar (PDT) também
consideram ser pratica-
mente impossível atender
toda a rede de lotéricas
do Estado. Para Luiz Ta-
deu, o problema é um re-
flexo da deficiência da se-
gurança pública no Esta-
do e no País. Segundo
ele, a responsabilidade
não pode ser atribuída
somente aos bancos, mas
ao poder público.
Presenças – Deputados
Sargento Rodrigues (PDT),
presidente; Paulo Cesar
(PDT), vice; Délio Ma-
lheiros (PV), Leonardo
Moreira (DEM), Luiz Tadeu
Leite (PMDB) e Weliton
Prado (PT). Além dos par-
lamentares, fizeram parte
da mesa o delegado da Po-
lícia Civil, Willian Leroy; o
presidente do Sindicato
dos Vigilantes de Minas
Gerais, Edílson Pereira,
além dos convidados cita-
dos na matéria.

Para deputados, lotéricas assumiram operações não lucrativas

Marcelo Metzker
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CCJ aprova pareceres sobre 37 projetos,
sendo 18 pela constitucionalidade

Cerca de três horas e
meia de reunião e 37 proje-
tos com pareceres aprova-
dos, sendo 18 pela consti-
tucionalidade e 19 pela
inconstitucionalidade. Esse
foi o resultado da reunião
de ontem da Comissão de
Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa. En-
tre as proposições analisa-
das, estão projetos que tra-
tam da instalação de blo-
queador de celulares em pre-
sídios, da realização de tes-
tes de diagnóstico do vírus
HTLV na rede pública, da
concessão de meia-entrada
para professores de escolas
públicas em espetáculos e de
programa de escola no lar
para alunos enfermos.

Recebeu parecer pela
constitucionalidade o PL
439/07, do deputado Leo-
nardo Moreira (DEM), que dis-
põe sobre bloqueador de ce-
lulares em presídios, casas
de detenção penitenciais,
cadeias e distritos policiais.
A proposição estabelece que
o Poder Executivo deve ins-
talar o Bloqueador de Sinais
de Radiocomunicações
(BSR) nesses locais, sendo
que a antena utilizada de-
verá ser homologada de
acordo com a regulamenta-
ção adotada pela Anatel. O
projeto também exige que a
ação do bloqueador seja efi-
caz para qualquer tecnologia
aplicável aos serviços de
radiocomunicação.

O relator, deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), lem-
brou que a instalação dos
bloqueadores é imprescindí-
vel para coibir a comunica-
ção entre os presos e o cri-
me organizado.
Meia-entrada – Recebeu pa-
recer pela constituciona-
lidade, com a emenda nº 1,
o PL 446/07, do deputado
Leonardo Moreira, que, na
forma original, assegura aos
professores da rede pública
estadual gratuidade para o

ingresso em espetáculos cul-
turais do Estado de Minas
Gerais. O relator, deputado
Hely Tarqüínio (PV), apre-
sentou a emenda nº 1, que
substitui a previsão da
gratuidade de meia-entrada,
por considerar que os gas-
tos para o Estado poderiam
ser elevados.
Bungee-jump – A CCJ apro-
vou um substitutivo ao PL
254/07, do deputado Dou-
tor Viana (DEM), que dis-
põe sobre a prática do
bungee- jump no Estado. O
relator foi o deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente da comissão,
que apresentou o substitu-
tivo por razões jurídico-
constitucionais e para
atender à técnica legisla-
tiva. Agora, o projeto segue
para a Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e
Informática. Bungee- jump é
o salto no vazio praticado
de lugares altos, no qual a
queda do praticante é inter-
rompida por uma corda elás-
tica amarrada nos seus pés. A reunião de ontem teve cerca de três horas e meia de duração

 Ricardo Barbosa

Teste para vírus pode ser obrigatório
O PL 458/07, da deputa-

da Ana Maria Resende (PSDB),
que dispõe sobre a obrigato-
riedade da realização de testes
sorológicos para o diagnóstico
da infecção pelo HTLV e seu tra-
tamento pelos hospitais públi-
cos de Minas Gerais, recebeu pa-
recer pela sua constituciona-
lidade com a emenda nº 1, apre-
sentada pelo relator, deputado
Hely Tarqüínio. O HTLV é um re-
trovírus responsável por doença
neurológica que causa dificul-
dade de locomoção e leucemia.
A emenda suprimiu o artigo 2º
do projeto, que estabelecia
que a Secretaria de Estado de
Saúde deveria fiscalizar o cum-
primento da lei e promover
campanha de divulgação.
OGM – Recebeu um substitutivo
o PL 261/07, do deputado Pa-
dre João (PT), que dispõe sobre

o estabelecimento de normas de
segurança e mecanismos de fis-
calização no uso das técnicas de
engenharia genética e liberação
no meio ambiente de organis-
mos geneticamente modifica-
dos (OGMs) no Estado. O
relator foi o deputado Delvito
Alves (DEM). De acordo com o
substitutivo, o Estado manterá
cadastro das instituições que fa-
zem pesquisa, produção, plantio,
armazenamento, transporte, ma-
nipulação e liberação, no meio
ambiente, de OGM e derivados.
Alunos enfermos – Outro
projeto a receber substitutivo
na CCJ foi o PL 210/07, do
deputado Alencar da Silveira
Jr. (PDT), que cria o Programa
Escola no Lar para alunos en-
fermos. O relator foi o depu-
tado Sebastião Costa, que
pondera ter sido o tema tra-

tado em legislação federal – o
Decreto-lei 1.044, de 1969.
Por outro lado, destaca que a
proposição inova, ao possibi-
litar a participação de volun-
tários no processo de acom-
panhamento escolar do aluno
impossibilitado de compare-
cer à sala de aula, por estar
com a saúde debilitada.

Dessa forma, o substi-
tutivo estabelece que poderão
participar do acompanhamen-
to escolar e da atribuição de
exercícios domiciliares aos alu-
nos das redes pública e parti-
cular de ensino em regime de
trabalho voluntário: o profes-
sor, ativo ou inativo; o espe-
cialista em educação, ativo ou
inativo; a pessoa que compro-
var, perante a direção da es-
cola, capacitação para o de-
sempenho da atividade.
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Deputados discutem competências da Comissão
Um debate sobre as li-

mitações que os deputados
têm ao legislar e as compe-
tências da Comissão de Cons-
tituição e Justiça marcou a
reunião de ontem. O deputa-
do Alencar da Silveira Jr., au-
tor de alguns projetos na pau-
ta, comentou matéria recente
publicada no jornal Estado de
Minas. Ele é citado pelo jor-
nal como autor de vários pro-
jetos que receberam parecer
pela inconstitucionalidade.
Repetindo o que disse na en-
trevista à imprensa, o depu-
tado destacou que muitas pro-
posições são apresentadas
para alertar o Executivo sobre
providências que precisam ser
tomadas e fomentar o debate.

Em resposta, o deputa-
do Sebastião Costa ponderou

que os parlamentares têm ou-
tros mecanismos para alertar
o Executivo, além de projetos
de lei, como, por exemplo, re-
querimentos. Concordou com
ele o deputado Fábio Avelar
(PSC), que também se solidari-
zou com Alencar da Silveira Jr.,
lembrando ainda que o vício
de origem de um projeto pode
ser sanado com a sanção táci-
ta do governador.

Destacaram o papel da
CCJ o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva e o deputado Delvito
Alves. Respondendo ao depu-
tado Fábio Avelar, o presiden-
te alertou que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) tem se
manifestado no sentido de que
a sanção não supre o vício de
iniciativa. Enfatizou também
que a CCJ tem se pautado pela

austeridade e transparência na
análise de projetos, destacan-
do que a comissão não tem
perdido o prazo que lhe cabe,
regimentalmente, para apreci-
ar as proposições.

Ao comentar a matéria
publicada no jornal Estado de
Minas, o vice-presidente da
CCJ, deputado Gilberto Abra-
mo, fez críticas à imprensa,
afirmando que haveria muitas
matérias tendenciosas.
Inconstitucionalidade – A
CCJ também aprovou 19 pa-
receres pela inconstitu-
cionalidade de proposições.
O parecer pela inconstitu-
cionalidade precisa ser vo-
tado pelo Plenário. Se for
aprovado, a matéria é arqui-
vada. Se for rejeitado, o pro-
jeto continua a tramitar e é

remetido à comissão seguinte
a que foi distribuído. Outros
nove projetos tiveram a análi-
se adiada, pois os relatores pe-
diram prazo para apresentarem
seus pareceres. Outros quatro
tiveram a análise adiada, em
função de pedidos de vista
de deputados, que querem
apreciar melhor os pareceres
apresentados pelos relatores.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Gilberto Abramo (PMDB),
vice-presidente; Delvito Alves
(DEM), Hely Tarqüínio (PV),
Sargento Rodrigues (PDT),
Sebastião Costa (PPS),
Weliton Prado (PT), Fábio
Avelar (PSC), Alencar da
Silveira Jr. (PDT) e Gustavo
Valadares (DEM).

Deputados querem ouvir policial civil
acusado de violentar e matar criança
Parlamentares que inte-

gram as comissões de Direi-
tos Humanos e de Segurança
Pública da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
aprovaram, em reunião con-
junta realizada ontem, reque-
rimento para que seja ouvido
policial civil acusado de ter
violentado e assassinado o
garoto Pedro Augusto
Beltrão, desaparecido desde
agosto de 2006. Os supostos
crimes foram relatados ao Mi-
nistério Público pelos dois
filhos do policial, menores de
idade, que também dizem ter
sido violentados pelo pai. Os
dois garotos foram ouvidos
nesta terça-feira pelos parla-
mentares, e confirmaram os
depoimentos anteriores. As
crianças foram acompanhadas
pela mãe e pela psicóloga
Aruane Amorim, do Núcleo de
Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos.

O objetivo das reuniões
conjuntas das duas comissões
é investigar o desaparecimen-
to de crianças entre os anos
de 2005 e 2007, em Minas
Gerais. De acordo com o rela-

to dos meninos na reunião
desta terça, os crimes referen-
tes a Pedro Augusto teriam
acontecido na casa do pai. O
garoto teria sofrido violência
sexual, e depois teria sido as-
sassinado para que seu cora-
ção fosse extraído em um ri-
tual de magia negra. O depu-
tado Durval Ângelo (PT), pre-
sidente da Comissão de Direi-
tos Humanos, disse conside-
rar esse o depoimento mais
chocante que já presenciou na
Assembléia Legislativa.

Além do policial acusa-
do, também seus familiares
serão convidados a prestar
esclarecimentos às duas comis-
sões parlamentares. Outros re-
querimentos pedem que sejam
ouvidos na Assembléia os pais
de Pedro Augusto e outras
crianças desaparecidas; que
seja convidada a psicóloga da
Promotoria da Infância e da
Juventude que ouviu as cri-
anças que teriam testemunha-
do o suposto assassinato de
Pedro Augusto; e sejam enca-
minhadas para tomada de pro-
vidências, em caráter de ur-
gência, cópias das notas

taquigráficas da reunião des-
ta terça-feira ao coordenador
do Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias de Jus-
tiça de Defesa dos Direitos
Humanos e de Apoio Comuni-
tário (CAO-DH) e ao delegado
titular da Divisão de Crimes
Contra a Vida.
Presenças – Deputado Durval
Ângelo (PT), presidente da
Comissão de Direitos Huma-
nos; deputados Vanderlei
Miranda (PMDB), Maria Lúcia
Mendonça (DEM) e Délio
Malheiros (PV); e os convida-

dos: delegado titular da Divi-
são de Crimes Contra a Vida,
Wagner Pinto de Souza; pro-
motor de Justiça e Coordena-
dor do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa dos Di-
reitos Humanos e de Apoio
Comunitário (CAO-DH), Ro-
drigo Filgueira de Oliveira; e
Selmara Mamede Ferreira, re-
presentando o promotor de
Justiça e coordenador da Pro-
motoria de Infância e Juven-
tude, Lucas Rolla; e outras
pessoas citadas na matéria.

O deputado Durval Ângelo

 Carol Coelho
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Reunião abre nova discussão sobre meia-
entrada para estudantes em espetáculos
A Comissão de Cultura

realizou ontem um grande
debate sobre o Projeto de
Lei 59/07, do deputado
Weliton Prado (PT), que es-
tende para qualquer jovem
até 18 anos o direito estu-
dantil de meia-entrada nos
espetáculos públicos. Parti-
ciparam da audiência públi-
ca requerida pela deputada
Maria Lúcia Mendonça (DEM)
promotores culturais, lideran-
ças estudantis e representan-
tes da Justiça e dos órgãos
de defesa do consumidor.

O foco do debate não
ficou propriamente no tema
do PL, mas na legitimidade
das entidades estudantis para
emitir a carteira de estudan-
te e nos artifícios utilizados
pelos empresários culturais
para burlar esse direito. Por
quase quatro horas, com mui-
tas manifestações da platéia
formada por representantes
de entidades estudantis, ar-
gumentos foram apresentados
pelos representantes de cada
segmento, sem que se pudes-

se chegar a um formato con-
clusivo. A presidente da Co-
missão, deputada Gláucia
Brandão (PPS), disse que as
sugestões de todos serão con-
sideradas para o aprimoramen-
to do projeto. Maria Lúcia
Mendonça e Carlin Moura
(PCdoB) avaliam que a reunião
levantou temas para inúmeras
outras audiências.

Dois comandos legais
foram citados na audiência:
A lei estadual 11.052, de
1993, do deputado Mauri
Torres (PSDB), que criou o
direito à meia-entrada para
estudantes em espetáculos e
diversões públicas no terri-
tório estadual. A Medida Pro-
visória 2208, de 2001, que-
brou o monopólio da emis-
são de carteiras de identida-
de estudantil, permitindo
que sejam emitidas pelas es-
colas, pelas entidades ou por
credenciados. A emissão
indiscriminada de carteiras
sem padrão e sem autentica-
ção teria provocado descon-
fiança sobre o documento.

Estudantes defendem direito à emissão de carteira
As entidades estudantis

apresentaram posições diver-
gentes. O presidente da União
Nacional dos Estudantes
(UNE), Daniel Ferreira Coelho,
reivindica para a UNE e a União
Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (Ubes), o direito
de emissão do documento, sob
o argumento de que as entida-
des têm 70 anos de existência
e lutaram contra o totalitaris-
mo e o golpe militar de 1964.

Lisa Prado, representan-
te do Procon de Uberlândia,
contra-argumentou que a car-
teira da UNE custa R$ 40,00,
e há entidades que as forne-
cem por R$ 5,00. “A MP
garantiu independência ao
movimento estudantil brasilei-
ro e retirar a obrigação de
filiação à UNE ou à Ubes”, disse

Representantes das en-
tidades Movimento Estudan-

til do Brasil (MEB), de Ibirité,
e da Associação Mineira dos Es-
tudantes  Secundaristas
(Ames), afirmaram que cobram
mais barato que a UNE e a Ubes.
E defenderam que as empresas
de emissão de carteiras sejam
afastadas e que as entidades
estudantis possam emiti-las,
porque representam uma im-
portante fonte de renda.
Rodrigo Figueira, da Associa-
ção Mineira dos Estudantes,
denunciou que os empresários
culturais de Uberlândia burlam
a lei da meia-entrada.
Produtores culturais – O
posicionamento dos produto-
res e empresários culturais se-
guiu a linha de não-interferên-
cia do Estado na livre iniciati-
va. Lúcio Oliveira, da Associa-
ção Brasileira de Promotores de
Espetáculos (Abrape), avaliou
que não é justo que o cidadão

adulto, que já paga todos os
impostos, tenha que arcar com
o benefício, e menos justo ain-
da que o artista arque com o
prejuízo. Para ele, seria razoá-
vel vincular a meia-entrada aos
espetáculos financiados pela
Lei de Incentivo à Cultura. Cás-
sio Barcellos, do Fórum Perma-
nente dos Dirigentes das Ca-
sas de Espetáculos de Minas
Gerais, acrescentou que “mui-
tas vezes, a meia-entrada preju-
dica a classe artística, pois o ator
recebe pela bilheteria e a meia-
entrada tira seu sustento”.

O autor do PL, Weliton
Prado, Informou que aquele
projeto havia sido apresenta-
do há quatro anos, que já ha-
via recebido inúmeros aperfei-
çoamentos, mas ao ser arqui-
vado no final da legislatura,
voltou em sua forma original.
Prado atacou os empresários

de espetáculos que burlariam
de todas as formas a legisla-
ção, especialmente a que as-
segura direito à meia-entrada.
Ele assegurou que vai inserir
dispositivo no projeto, crian-
do multas para fraudadores,
destinadas ao Fundo Estadual
de Defesa dos Direitos do Con-
sumidor. O deputado Carlin
Moura sugeriu que as punições
sejam aplicadas nos fraudadores
dos dois lados, tanto o dos em-
presários como o das entida-
des estudantis que emitem car-
teiras para falsos estudantes.
Íntegra na internet
Presenças – Deputadas Gláucia
Brandão (PPS), presidente; Maria
Lúcia Mendonça (DEM), autora
do requerimento; e Rosângela
Reis (PV); deputados Weliton
Prado (PT), Gilberto Abramo
(PMDB), Carlin Moura (PCdoB) e
Lafayette de Andrada (PSDB).

O Coral da Assembléia se apresentou na abertura da reunião

Guilherme Bergamini
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PLENÁRIO

ORADORES

Defensores Públicos
Passados 68 dias da greve dos
defensores públicos do Esta-
do, a deputada Maria Lúcia
Mendonça (DEM) ressaltou
que eles necessitam de um
salário justo e mais reconhe-
cimento pelo trabalho, que
segundo ela, é indispensável
em todos os municípios. A
parlamentar lembrou, ainda,
que a Assembléia não vai de-

cepcionar os servidores da
Defensoria Pública. “Temos
que estar de mãos dadas para
trabalhar em nome dos menos
favorecidos. Para isso, o diá-
logo, a ética e a cidadania são
importantes”, completou. A
deputada destacou também a
participação das mulheres
num movimento cultural em
Mateus Leme, conhecido
como Cavalhada. O evento,

que até então era composto
de homens, une arte e folclo-
re e representa as cruzadas
entre os mouros e os cristãos.
“A participação ativa das
mulheres no evento possibi-
lita um ganho educa-tivo
para a vida dos adolescen-
tes”, afirmou Maria Lúcia. Em
aparte, o deputado Dur-val
Ângelo (PT) parabenizou  a
colega pelo discurso.

Santa Casa
O deputado Carlos Mosconi
(PSDB) manifestou seu apoio
aos defensores públicos, em
greve há mais de dois meses.
“As lideranças do governo têm
buscado uma solução final
com o governador”, disse.
Mosconi falou sobre a entre-
ga do pronto-socorro da San-
ta Casa em Poços de Caldas,
que foi reformado. Estiveram

na solenidade, entre outros,
o prefeito da cidade, Sebas-
tião Navarro; o secretário de
Estado de Saúde, Marcus Pes-
tana; e o deputado federal
Geraldo Thadeu (PPS-MG).
Segundo o deputado, a San-
ta Casa passou por uma crise
profunda, com uma dívida de
R$ 14 milhões há apenas dois
anos. De acordo com ele, o
prefeito teve, então, a inici-

ativa de usar recursos da com-
panhia energética do muni-
cípio, a DME, para pagar a dí-
vida. “A Santa Casa caminha
com as finanças em ordem,
com gestão eficiente e mo-
derna”, disse. Mosconi res-
saltou que a reforma do
pronto-socorro foi necessá-
ria, pois era preciso adequá-
lo às ambulâncias Samu, re-
cebidas no ano passado.

Deputados cobram do governo solução
para greve dos defensores públicos

Os deputados Carlin
Moura (PCdoB), Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB) e Durval Ângelo e
Weliton Prado, ambos do PT,
cobraram do governo do Esta-
do uma solução para a greve
dos defensores públicos, que
já dura 68 dias. Na Reunião
Ordinária de ontem, os profis-
sionais voltaram a encher as
galerias do Plenário com car-
tazes e faixas com reivindica-
ções, chamando a atenção dos
parlamentares. “Os que não têm
dinheiro para pagar um advo-
gado são os que mais estão
sofrendo com a situação. A
cobrança dos defensores é jus-
ta; eles estão cobrando o que
lhes é de direito”, afirmou
Weliton Prado. Já Luiz Tadeu
Leite lembrou que a situação
salarial de outras carreiras já
foi definida, menos a dos de-
fensores. “Pensei que esse
impasse fosse resolvido em
poucos dias, mas isso não
aconteceu. O Ministério Públi-
co já resolveu suas questões sa-
lariais, o Judiciário também, só
falta a Defensoria”, lamentou.

Comissão especial – Na reu-
nião de ontem, foram desig-
nados os integrantes da Co-
missão Especial para o Estudo
da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiên-
cia Mental ou Autismo. Pelo
BSD, participarão dos traba-
lhos os deputados Célio
Moreira e Walter Tosta (efeti-
vos), além  de Eros Biondini e
João Leite (suplentes). Pelo
DEM, Maria Lúcia Mendonça
(efetiva) e Ruy Muniz (suplen-
te). Pelo PMDB, Vanderlei
Miranda (efetivo) e Adalclever
Lopes (suplente). Pelo PT,
André Quintão (efetivo) e Pa-
dre João (suplente).
Mensagem – A Presidência
recebeu mensagem do gover-
nador Aécio Neves contendo
emenda ao Projeto de Lei (PL)
597/07, que altera a Lei
16.190, de 2006, com o ob-
jetivo de aperfeiçoar a reda-
ção do parágrafo 6º do artigo
12. A emenda muda o artigo
2º do projeto para que seus
efeitos retroajam a 1º de abril
de 2007. A Lei 16.190, de

2006, estabelece as tabelas
de vencimento básico das car-
reiras de técnico fazendário de
administração e finanças e de
analista fazendário de admi-
nistração e finanças, além de
definir os cargos que fazem jus
à Gratificação de Estímulo à
Produção Individual a Título
de Conta-Reserva (Gepi).
Requerimentos – Os deputa-
dos aprovaram requerimento da
Comissão de Saúde, que solici-
ta aos prefeitos das cidades que
abrigam pólos macrorregionais

de saúde informações sobre os
gastos dos respectivos municí-
pios com hospitais integrantes
da rede SUS.

Também foram aprovados
requerimentos de desarqui-
vamento de preposições:

• do deputado Alberto Pin-
to Coelho (PP): PL 3.744/2006;

• do deputado André
Quintão (PT): PL 3.419/2006;

• do deputado Dinis Pi-
nheiro (PSDB): PL 3.284/2006;

• e do deputado Weliton
Prado (PT): PL 3.364/2006.

Defensores afixaram faixa reivindicando melhorias para a categoria

Carol Coelho
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de 1º
turno sobre os PLs 73/07, que obriga hospitais e outras unidades de
saúde a notificar ao órgão de vigilância sanitária casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas; e 227/07, que obriga planos de
saúde a manter em funcionamento um centro de atendimento em
todos os hospitais privados do Estado
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres de 1º turno sobre os PLs 132/07, que estabelece a cobran-
ça de preço público pela utilização de bens de domínio ou proprie-
dade do Estado; e 213/07, que dispõe sobre a inclusão da categoria
condomínios residenciais na estrutura de consumidores da Copasa
10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Montes Claros) –
discutir os problemas regionais do meio ambiente no Norte de Minas, além
de conhecer a atuação da Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Supram), que compõe o Sistema Estadual
de Meio Ambiente (Sisema). Convidados: prefeito de Montes Claros, Athos
Avelino Pereira; secretária adjunta de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Shelley de Souza Carneiro; presidente da Fiemg
de Montes Claros, Ariovaldo de Melo Filho; entre outros
10h15
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a PEC 3/07 (Plenarinho
III) – eleger o presidente e o vice-presidente da comissão e designar o
relator da PEC 3/07, do deputado Sargento Rodrigues e outros, que
concede aposentadoria especial ao servidor público da Polícia Civil
10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
cumprir as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à
demonstração e avaliação, por parte do Poder Executivo, do cumpri-
mento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes aos
quadrimestres de 2006. Convidados: diretora da Central de Gestão Fiscal,
Maria Rita de Carvalho Rocha, representando a secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; assessor da Secretaria Adjunta, Eduardo Antônio
Codo Santos, representando o secretário de Estado de Fazenda; secretá-
rio adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Bernardo
Tavares de Almeida; diretor da Superintendência Central de Planejamen-
to e Programação Orçamentária, Henrique Naves Pinheiro; entre outros

 14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Redação – discutir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática – discutir
e votar pareceres de 1º turno sobre os PLs 54/07, que dispõe sobre a
inclusão de disciplina na grade curricular do ensino médio; e 76/07,
que torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais em todas as
escolas públicas e privadas do Estado
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditó-
rio) – discutir o projeto do Rodoanel, que será realizado na Região
Metropolitana de Belo Horizonte com recursos federais, através do
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Convidados: secretário
de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fuad Jorge Noman Filho;
prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; prefeita de Conta-
gem, Marília Campos; prefeito de Betim, Carlaile de Jesus Pedrosa;
superintendente regional da 6ª Unit/DNIT, Sebastião de Abreu
Ferreira; presidente do instituto Horizontes, Teodomiro Diniz
Camargo. Autor do requerimento: deputado Roberto Carvalho
15h30
•  Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho III) – discutir e votar parecer de 1º turno sobre o PL
93/07, que permite que a empresa resultante de desmembramento
de outra empresa ou desmembrada até 31/12/2000 participe do
programa de fomento ao desenvolvimento das microempresas e das
empresas de pequeno porte
16 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar
pareceres sobre diversos PLs, entre eles, 591/07, que institui a Semana
de Incentivo à Leitura no Estado; 354/07, que dispõe sobre instalações
sanitárias para uso de passageiros em estações rodoviárias e pontos de
parada intermunicipais; 373/07, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de gabinete sanitário em ônibus intermunicipal de passagei-
ros; 441/07, que dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da
Fruticultura na Região do Sul de Minas; 29/07, que dispõe sobre o
Programa Estadual de Crédito Popular (Credpop)
16h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) –
discutir e votar proposições da comissão
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Interiorização da cultura

9h  Assembléia ao vivo

12h Memória e Poder – Depoimento de Clélia Lara Barcellos

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronunciamen-
tos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Interiorização da cultura

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Compacto Pinga-Fogo

21h Assembléia Debate (inédito) – Perda de renda do
agricultor

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário

1h Panorama – Interiorização da cultura

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

ORDEM DO DIA

PRE 2.398/02
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as
contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2000. Votação em turno único

PRE 2.399/02
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as
contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2001. Votação em turno único


