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Em Reunião Extraordinária, Plenário
aprova projeto de reajuste a policiais

Na Reunião Extraordi-
nária de Plenário, ontem à
noite, da qual participaram 70
deputados, foi aprovado em
1º turno, o Projeto de Lei
(PL) 929/07, do governador,
que reajusta os valores do ven-
cimento básico e da remune-
ração básica dos servidores da

área de segurança pública do
Estado. Na votação, foram rejei-
tadas todas as emendas propos-
tas pelos deputados, que segui-
ram o parecer aprovado na Co-
missão de Administração Públi-
ca. Ela se reuniu por duas vezes
ontem, pela manhã e à tarde.

Foram rejeitadas as
emendas nºs 6 e 7, 9 a 16 e
22 a 24, apresentadas em
Plenário após o encerramen-
to da discussão do projeto
em 1º turno, no dia 10 de
maio. Foram votadas em des-
taque e também rejeitadas as
emendas nº 1 a 5.  Já a
emenda de nº 8, do deputa-
do Sargento Rodrigues
(PDT), e as de nºs 17 a 21,
do governador, foram retira-
das pelos respetivos autores.
Hoje, a Comissão de Admi-
nistração Pública se reúne
novamente já para apreciar o
parecer de 2º turno ao PL
929/07. Se aprovado o pare-
cer de 2º turno, a matéria se-
gue novamente para Plenário.

À tarde, na Reunião Or-
dinária, foram aprovados ou-
tros quatro PLs, com desta-
que para o 409/07, do go-
vernador, garantindo aos
agricultores subvenção eco-
nômica ao prêmio do seguro
rural, em 2º turno. Os PLs 123/07
e 320/07 tratam de doação
de imóveis a municípios e o
456/07, autoriza a reversão
de um imóvel. Página 11

Alguns deputados defenderam mudanças no projeto, mas emendas foram rejeitadas

Marcelo Metzker

Três reuniões recebem
convidados nesta quarta

Três reuniões de comis-
sões hoje terão convidados.
Às 9 horas, no Plenarinho IV,
as comissões de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária e Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas se
reúnem conjuntamente. Soli-
citada por sete deputados, a
reunião tem como objetivo
debater a possibilidade de que
seja suspensa a isenção do
ICMS sobre o transporte
intermunicipal de passageiros
de curta distância.

Às 10 horas, no Auditório,
a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais discute a amea-
ça de interdição das empresas de
exploração, industrialização,
comercialização e exportação de
quartzito no Sul de Minas, e do
conseqüente desemprego de cer-
ca de 5 mil trabalhadores. E por
último, às 16h30, a Comissão de
Assuntos Municipais e Regiona-
lização se reúne no Plenarinho IV
para tratar da jornada de traba-
lho de 30 horas semanais dos pro-
fissionais de enfermagem no Bra-
sil e, em especial, no estado.

Constituição e
Justiça aprecia
 mais de 90
projetos na
reunião de
ontem
Páginas 5 e 6

Comissão
expõe a
secretário
situação da
saúde em
Teófilo Otôni

Página 7
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Embaixador do Irã defende diálogo
entre os povos, em visita à Assembléia
O presidente Alberto Pin-

to Coelho (PP) recebeu ontem
o embaixador do Irã no Brasil,
Seyed Jafar Hashemi, em visita
de cortesia. No encontro, o
também presidente da Organi-
zação Iraniana das Reuniões In-
ternacionais falou sobre a im-
portância do diálogo entre as
nações e apontou o Parlamen-
to como importante órgão de
defesa da democracia. Coelho
considerou a visita importante
no processo de integração en-
tre os dois países. Para ele, en-
contros como esse fortalecem a
diplomacia e a busca pela paz.

O embaixador falou ainda
sobre questões econômicas, reli-
giosas e culturais do Irã e do

papel do Legislativo na unifica-
ção dos iranianos. “Apesar de vi-
vermos em uma nação majorita-
riamente muçulmana, o Parlamen-
to é o único órgão capaz de reu-

nir, pela representação popular,
diferentes religiões e idéias, de
forma democrática”, explicou.

O presidente da ALMG
foi presenteado com livros e

postais sobre a história e cul-
tura do Irã e ofereceu ao em-
baixador exemplares de pe-
dras semipreciosas encontra-
das em Minas Gerais.

Definido cronograma da Comissão do
Estudo da Pessoa com Transtorno Mental

A Comissão Especial do
Estudo da Pessoa com Trans-
torno Mental aprovou ontem
o cronograma de trabalho até
o mês de julho e alterou o dia
e o horário das reuniões or-
dinárias, que passam a acon-
tecer todas as segundas-fei-
ras, às 15 horas, no Auditó-
rio da Assembléia. O requeri-
mento de mudança foi da
relatora da comissão, depu-
tada Maria Lúcia Mendonça
(DEM). Ela justificou o pedi-
do ao avaliar que a nova data
vai possibilitar a presença
maciça das pessoas envolvidas
com o tema e a contribuição
no andamento dos trabalhos.

Na reunião, o presiden-
te da comissão, deputado Célio
Moreira (PSDB), apresentou a
relação dos convidados perma-
nentes e o cronograma de tra-
balho, que foi previamente dis-
cutido com os demais deputa-
dos. Como convidados perma-
nentes vão participar dos en-
contros representantes da Pro-
motoria de Justiça Especializa-
da na Defesa da Infância e da
Juventude; da Promotoria de

Justiça de Defesa dos Direitos
dos Portadores de Deficiência
e dos Idosos; da Secretaria de
Estado de Saúde (SES); da Se-

cretaria de Estado de Educa-
ção (SEE); da Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Es-
peciais (Apae); do Conselho

Estadual de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Portadora de
Deficiência (Conped) e da Fe-
deração Estadual das Apaes.

O embaixador do Irã no Brasil, Seyed Jafar Hashemi,  e o presidente da ALMG, Alberto Pinto Coelho

Ricardo Barbosa

O cronograma de trabalhos será o seguinte:
• 21/5 – Debate sobre

“Estruturação da rede de assis-
tência à pessoa portadora de
deficiência física, mental ou
com autismo”. Os desdobramen-
tos do debate serão: o que já
foi implementado; as dificulda-
des para implementação da rede;
as perspectivas de sua con-
cretização e a aplicabilidade do
Projeto de Lei (PL) 652/07, do
deputado Célio Moreira. O proje-
to determina que o governo esta-
dual proporcione tratamento es-
pecializado, educação e assistên-
cia específicas a todas as pessoas
portadoras de deficiência mental
moderada a grave ou autismo, in-
dependentemente da idade.

• 28/5 – Discutir o tema
“Fortalecimento das instituições de
assistência aos portadores de de-
ficiência mental e autismo”. Os
subtemas são: unidades existen-

tes; necessidades; o que pode ser
feito e o que está sendo feito; e o
orçamento público.

• 4/6 – Tema: “Aspectos
e realidades do transtorno men-
tal”, abordando ainda a situa-
ção de abandono dos doentes
mentais; as políticas públicas
de assistência social e médico-
hospitalar; as necessidades e as
carências do sistema.

• 11/6 – Debate sobre “Pro-
jeto Incluir: rediscutindo a inclu-
são”. Os subtemas são: o que é o
projeto; dificuldades para sua
implementação; limite de idade,
perspectivas de melhoria; avaliação
das pessoas que podem ser incluí-
das; e aplicabilidade do PL 652/07.

• 18/6 – Discutir a
“Qualificação profissional”, em es-
pecial a capacitação dos professo-
res e de equipes multidisciplinares;
a campanha de grupos de apoio e

conscientização; a efetividade e
qualidade do Projeto Incluir; e a
educação para todos.

• 25/6 –  Tema: “Infra-es-
trutura das escolas públicas”. Se-
rão avaliadas as necessidades de
adaptação do espaço escolar; o
orçamento público; o transporte
escolar e as prioridades.

• 2/7 – Debate sobre “As-
sistência social e integral ao defi-
ciente mental e autista e suas fa-
mílias”. Os subtemas são: criação
de casas e hotéis especializados;
medicamentos; bolsa às famílias;
capacitação profissional; e
aplicabilidade do PL 652/07.

• 16/7 – Votação e apro-
vação do relatório final.
Presenças – Deputados Célio
Moreira (PSDB), presidente da
comissão; e Walter Tosta (PMN) e
deputada Maria Lúcia Mendonça
(DEM), relatora.

COMISSÕES
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Projeto de aumento dos policiais
está pronto para votação em Plenário
Está pronto para ser vo-

tado no Plenário, em 1º tur-
no, o Projeto de Lei (PL) 929/
07, do governador, que rea-
justa os valores do vencimen-
to básico e da remuneração
básica dos servidores da área
de segurança pública do Es-
tado. Ele foi aprovado na reu-
nião da Comissão de Adminis-
tração Pública. O parecer fa-
vorável ao projeto foi pela re-
jeição das emendas nºs 6 e 7,
9 a 16 e 22 a 24. O relator foi
o deputado Domingos Sávio
(PSDB), que distribuiu, na reu-
nião da manhã desta terça, da
mesma comissão, avulsos (có-
pias) do parecer. As emendas
foram apresentadas em Plená-
rio após o encerramento da
discussão do projeto em 1º
turno, no dia 10 de maio.
Destaques – Foram votadas
em destaque, e permaneceram
rejeitadas, as emendas de nº
6, do deputado Sargento
Rodrigues (PDT), que visa criar
o adicional por atividade de
risco correspondente a 20%
do vencimento básico e da
remuneração dessas categori-
as; nº 9, do deputado Weliton
Prado (PT), que visa conce-
der gratificação de peri-
culosidade correspondente a
25% da remuneração, a partir
de 1º/5/07; e de nº 22, da
deputada Elisa Costa (PT), que
visa fixar o dia 1º/5 como
data-base para a revisão geral
anual da remuneração dos ser-
vidores civis e militares.
Debate – Durante a discussão
do parecer, o deputado Sar-
gento Rodrigues lembrou a
greve dos policiais em 1997
(quando faleceu o Cabo
Valério, durante uma manifes-
tação) e buscou sensibilizar os
deputados para que votassem
a favor da emenda que con-
templa o adicional de
periculosidade. “Estamos pe-
dindo o que é justo. É indis-
cutível o direito. Também sou
da base do governo; o que
estamos solicitando é uma
solução intermediária”, disse.

Ele comparou o projeto de re-
ajuste dos servidores do Mi-
nistério Público com esse, de
reajuste dos servidores da se-
gurança. “Os servidores do
Ministério Público recebem R$
19 mil e querem 15% a mais,
enquanto os de segurança têm
vencimento inicial de R$
1.333 e, com o aumento pro-
posto pelo governador, rece-
berão R$ 1.467”, afirmou.

O deputado Weliton Pra-
do reconheceu o trabalho de
Rodrigues e lembrou que “a re-
alidade é uma revolta generali-
zada dos policiais, dos bombei-
ros e dos agentes penitenciári-
os. Enquanto a arrecadação do
governo estadual quase dobrou
de 2003 para cá, Minas tem os
salários mais baixos de toda a
federação”, falou. A deputada
Elisa Costa (PT) disse que “a
panela de pressão está aumen-
tando”. “Os servidores estão sen-
do extremamente penalizados.
Qual modelo de Estado temos
hoje? Que considera o servidor
e as políticas sociais somente
como gastos e não como inves-
timento? O ser humano deve ser
o centro das políticas públi-
cas”, argumentou.

Justificando seu voto a
favor da rejeição das emendas,
o deputado Ivair Nogueira
(PMDB) disse que não votou
contra os policiais. “Não
estamos votando contra o au-
mento, mas acompanho o
relator porque as emendas têm
um vício de iniciativa, que
gera a inconstitucionalidade”,
afirmou. O relator do projeto
na comissão, deputado Do-
mingos Sávio, explicou as ra-
zões que o levaram a rejeitar
as emendas. “Como disse o de-
putado Sargento Rodrigues,
encaminhamos ao governador,
no ano passado, um documen-
to assinado por 75 deputados,
que solicitava a atenção dele
para tratar da política
remuneratória dos servidores
da segurança. Sabemos que
o aumento de despesa no
orçamento estadual não é
uma atribuição nossa”, re-
latou, destacando a insconsti-
tucionalidade de algumas
emendas apresentadas.

“Esses reajustes, soma-
dos aos de 2004, chegam a
cerca de 70% para a catego-
ria. Não é o suficiente, mas é
maior que praticamente os re-

ajustes dados nesse período
por todas as unidades da fe-
deração”, argumentou. “Nun-
ca se investiu tanto em infra-
estrutura de segurança em Mi-
nas Gerais. Estou seguro que
contribuímos para novas con-
quistas. Cabe-nos aprovar o
que é possível agora e avan-
çar. Diversas categorias espe-
ram também de nós uma res-
posta”, finalizou Domingos
Sávio. Antes do término da
reunião, que foi transmitida
ao vivo pela TV Assembléia,
Sargento Rodrigues afirmou
que o governador ainda pode
enviar uma emenda contem-
plando o adicional de
periculosidade e chamou os
policiais mineiros a compa-
recer às galerias do Plenário,
na Reunião Extraordinária,
que começa às 20 horas.
Presenças – Deputados Elmiro
Nascimento (DEM), presidente;
Ademir Lucas (PSDB), vice;
Chico Uejo (PSB), Domingos
Sávio (PSDB), Inácio Franco
(PV), Ivair Nogueira (PMDB),
Sargento Rodrigues (PDT),
Weliton Prado (PT) e Lafayette
de Andrada (PSDB), e a depu-
tada Elisa Costa (PT).

A discussão do PL 929/07 rendeu duas reuniões da Comissão de Administração Pública ontem

Guilherme Bergamini
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Madeira apreendida no Estado poderá
ser usada em programa habitacional
A Comissão de Trans-

porte, Comunicação e Obras
Públicas da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais
aprovou ontem parecer de 1º
turno favorável ao Projeto de
Lei (PL) 469/07, do depu-
tado Gustavo Corrêa (DEM),
que autoriza o Poder Execu-
tivo a utilizar madeira apre-
endida no Estado para a
construção de habitações
populares. O parecer foi
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), que con-
siderou que o assunto já é
abordado pela Lei 14.309, de
2002, que trata das políticas
florestal e de proteção à
biodiversidade. O subs-
titutivo altera o artigo 62 da
lei, acrescentando a possibi-
lidade de destinação da ma-
deira à construção de habi-
tações populares.

De acordo com o pare-
cer do deputado Juninho Ara-
újo (PRTB), vice-presidente
da comissão, a criação de um
destino para a  madeira apre-
endida acarretará economia
para o Estado, já que seu
armazenamento exige cuida-
dos especiais. Para ele, a
construção de casas com
madeira é mais rápida, pos-
sui isolamento térmico ade-
quado “e só tem a contri-
buir para os programas soci-
ais de habitação”.

A comissão aprovou
também requerimento de au-
toria da deputada Elisa Cos-
ta (PT), que solicita a reali-
zação de audiência pública
em Governador Valadares, para
obter esclarecimentos sobre o
projeto de duplicação da BR-
381, no trecho Belo Horizon-
te–Governador Valadares. A de-
putada sugeriu que sejam con-
vidados o superintendente re-
gional do DNIT em Minas Ge-
rais, Sebastião Abreu Ferreira;
o diretor-geral do DER, José
Élcio Santos de Monteze; o
prefeito de Governador

Valadares, José Bonifácio
Mourão; o presidente da As-
sociação dos Municípios do
Médio Rio Doce, Wellerson
Valério Moreira; e o presiden-
te da Associação dos Muni-
cípios da Microrregião do
Leste, Aurélio César Donadia
Ferreira, entre outros.

Outro requerimento
aprovado, de autoria do de-
putado Carlin Moura (PCdoB),
visa à realização de audiên-
cia pública para esclarecer a
mudança da linha 1112A, que
faz o itinerário Bairro Indus-
trial–Belo Horizonte. De acor-
do com o requerimento, a li-
nha foi alterada pelo DER/MG
no dia 25 de novembro do
ano passado. Os moradores do
Bairro Industrial reclamam de
que o ônibus aumentou seu
percurso em 15 minutos.
Presenças – Deputado
Juninho Araújo (PRTB), vice-
presidente; Gustavo Corrêa
(DEM), Inácio Franco (PV) e
Gil Pereira (PP).

Comissões especiais
elegem os presidentes
Duas comissões especi-

ais da Assembléia Legislativa,
formadas para analisar propos-
tas de emenda à Constituição
(PECs), elegeram ontem presi-
dentes e vices e designaram
relatores. O deputado Fábio
Avelar (PSC) foi eleito presiden-
te da Comissão Especial que
analisará a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 10/
07. A proposta, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
assegura indenização ao de-
tentor de função pública es-
tadual admitido por prazo de-
terminado, no ato de sua dis-
pensa. O deputado Delvito
Alves (DEM) foi eleito vice-pre-
sidente da comissão. O relator
da matéria será o deputado
Hely Tarqüínio (PV).

Já os deputados Sebas-
tião Costa (PPS) e Elmiro Nasci-

mento (DEM) foram eleitos, res-
pectivamente, presidente e vice-
presidente da Comissão Especial
que vai emitir parecer sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) 12/07. A PEC, do deputa-
do Doutor Viana (DEM), inclui o
orçamento da seguridade social
na Lei Orçamentária Anual
(acrescenta dispositivo ao arti-
go 157 da Constituição do Es-
tado). O relator da matéria será o
deputado André Quintão (PT).
Presenças – Na primeira reu-
nião, deputados Hely Tarqüínio
(PV), que a presidiu; Delvito
Alves (DEM), Fábio Avelar (PSC)
e Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).
Na outra reunião, deputados
Sebastião Costa (PPS), que a
presidiu; Domingos Sávio
(PSDB), Elmiro Nascimento
(DEM), Gilberto Abramo (PMDB)
e Sargento Rodrigues (PDT).

Os deputados apoiaram substitutivo apresentado pela CCJ ao PL 469/07

 Alair Vieira
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Projeto de lei que muda distribuição do
ICMS passa pela Constituição e Justiça
O Projeto de Lei (PL)

637/07, que prevê a re-
definição dos critérios de
repasse de recursos do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) para os municí-
pios, foi analisado pela
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) ontem. Do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), o projeto recebeu
do relator, deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), parecer
pela legalidade, constitucio-
nalidade e juridicidade. A
proposta segue para a Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, para de-
pois ir a votação em 1o tur-
no no Plenário.

A arrecadação do ICMS
é dividida entre o Estado e
os municípios, como prevê
a Constituição Federal. As
prefeituras têm direito a
25% da receita, distribuída
segundo critérios também fi-
xados pela Constituição. Três
quartos desse valor são divi-
didos de acordo com o Valor
Adicionado Fiscal, que repre-
senta a soma dos produtos e
serviços comercializados em
cada cidade. O restante é di-
vidido de acordo com legis-
lações estaduais.

Em Minas Gerais, des-
de 2000 existe a Lei Robin
Hood, que beneficia muni-
cípios mais pobres com re-
passes maiores do ICMS.
Mesmo com a legislação, a
receita com ICMS dos mu-
nicípios apresenta distor-
ções, como ilustra Dinis Pi-
nheiro. Segundo ele, Betim
recebe repasses da ordem de
R$ 30 milhões, enquanto
Ribeirão das Neves, cidade
do mesmo porte, recebe ape-
nas R$ 1 milhão. “Estamos
aqui para fazer uma distri-
buição mais justa”, afirmou.
Segundo ele, a aprovação
do PL 637/07 vai benefi-
ciar 743 prefeituras, sem
prejudicar os repasses para
municípios mais ricos.

Deputados discutem pareceres analisados na reunião

Carol Coelho

Vários projetos são analisados
Projetos de interesse de

proprietários de veículos e do
consumidor também foram ana-
lisados. As proposições prevêem
a contratação de seguro por par-
te de estacionamentos e deter-
minam que seja inscrita, nas em-
balagens de bebidas alcoólicas,
a advertência “Se beber, não di-
rija”. Outro projeto apreciado am-
plia o rol de empreendedores cul-
turais a serem beneficiados com
incentivos fiscais, incluindo as
rádios e televisões comunitárias.
A CCJ é a primeira comissão a ana-
lisar essas proposições, que tra-
mitam em 1º turno.

Um dos projetos anali-
sados é o PL 351/07, do de-
putado Doutor Viana (DEM),
que dispõe sobre a obriga-
toriedade de contratação de
seguro por parte dos estaci-
onamentos. O relator foi o
deputado Gilberto Abramo
(PMDB), que apresentou o
substitutivo nº 1. Agora, o
projeto segue para a Comis-
são de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte.

O substitutivo obriga a
pessoa jurídica que mante-
nha serviço de estaciona-
mento privado, com fins lu-
crativos, a contratar seguro
contra furto, roubo e dano
de veículo sob sua guarda.

No comprovante do estacio-
namento do veículo, consta-
rão o nome da seguradora e
o número da apólice do se-
guro. O substitutivo determi-
na também que seja afixada,
em local visível, nas depen-
dências do estacionamento,
placa informando a existên-
cia do seguro, que deverá ter
o número do telefone do ór-
gão de defesa do consumidor
do município ou do Estado.
Quem descumprir a futura lei
estará sujeito às penalidades
previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor.

O relator explica que o
substitutivo tem o propósi-
to de adequar o texto à téc-
nica legislativa, acrescentan-
do a natureza do seguro, a
fim de acobertar não apenas
os danos causados aos veí-
culos, como também o furto
ou o roubo do próprio bem
objeto da proteção. Original-
mente, a obrigação abrangia
os esta-cionamentos públi-
cos e privados, ainda que o
proprietário ou explorador
do negócio disponibilizasse
a vaga gratuitamente para o
usuário.
Embalagem de bebida – Já
a inscrição de placa de ad-
vertência em embalagem de

bebida alcoólica está previs-
ta no PL 462/07, do depu-
tado Gustavo Corrêa (DEM).
O relator é o deputado
Delvito Alves (DEM), que não
apresentou emendas. Agora,
o projeto segue para a Co-
missão de Saúde.

De acordo com o pro-
jeto, as embalagens das be-
bidas alcoólicas produzidas
e comer-cializadas no Esta-
do conterão a seguinte ad-
vertência: “Se beber, não di-
rija”. Serão responsáveis pela
confecção e pela colocação
da advertência o produtor;
o importador com sede no
Estado; e o comerciante que
adquirir bebida alcoólica
produzida em outro Estado.
A advertência será redigida
em caracteres legíveis, de
forma a permitir sua imedi-
ata identificação pelo con-
sumidor. Quem descumprir a
regra prevista na futura lei
estará sujeito às sanções do
Código de Defesa do Con-
sumidor. A proposição es-
tabelece, ainda, o prazo de
180 dias, contados da data
da publicação da lei, para
os responsáveis pela con-
fecção e colocação da ad-
vertência se adaptarem às
suas disposições.
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Roubos de documento deve ser comunicado à Junta
Já está pronto para

análise pela Comissão de Se-
gurança Pública o PL 558/
07, do deputado Padre João
(PT), que dispõe sobre a co-
municação de roubo, furto
ou extravio de documentos
pessoais à Junta Comercial. O
relator é o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), que opi-
nou pela constitucionalidade
da matéria, sem emendas.

Segundo o projeto,
toda ocorrência de roubo,
furto ou extravio de docu-
mentos pessoais no Estado
será comunicada, em 24 ho-

ras da lavratura do boletim,
à Junta Comercial do Esta-
do (Registro Público de Em-
presas Mercantis). A comu-
nicação será acompanhada
de cópia do boletim de
ocorrência e deverá conter:
nome completo da vítima;
órgão expedidor; número e
tipo de documento. Caberá
à autoridade policial que
lavrar o boletim encaminhar
a comunicação.

A Junta Comercial
manterá um cadastro atuali-
zado com informações sobre
documentos pessoais rouba-

dos, furtados ou extraviados,
sendo ele acessível somente
aos funcionários autorizados
ou mediante requisição da
autoridade judiciária ou do
Ministério Público. Caso seja
verificada a utilização de có-
pias de documentos pessoais
roubados, furtados ou extra-
viados, a Junta Comercial co-
municará o fato, em 24 ho-
ras, à autoridade policial, a
fim de fornecer maiores ele-
mentos para a investigação.

No caso de documento
roubado, furtado ou extra-
viado em outro Estado, a in-

clusão no cadastro será fei-
ta de ofício ou mediante re-
querimento do interessado.
Os pedidos de constituição
ou alteração de empresários,
sujeitos ao Registro Público
de Empresas Mercantis, serão
indeferidos caso um dos só-
cios conste no cadastro –
salvo se, por meio de outros
documentos, comprovar ser
o interessado. Os infratores
da futura lei estarão sujei-
tos a multa de 50 Ufemgs,
sem prejuízo das penalidades
civis, penais e administrati-
vas cabíveis.

CI poderá trazer dados sobre doença crônica
Está pronto para ser apre-

ciado pela Comissão de Saúde o
PL 247/07, do deputado Célio
Moreira (PSDB), que dispõe so-
bre a inscrição de informações
de interesse médico em cédula
de identidade. O relator é o de-
putado Sebastião Costa (PPS),
que apresentou o substitutivo
nº 1. Esse substitutivo altera a
Lei 5.125, de 1968, que dispõe
sobre a anotação do grupo
sangüíneo e do fator RH, em
caráter facultativo, nas cartei-
ras de identidade civil.

O texto sugerido pelo
relator dá nova redação ao caput
do artigo 1º da lei, prevendo que,
na hipótese de o requerente so-
licitar, a carteira de identidade
fornecida pelos órgãos estadu-
ais de identificação civil conte-
rá anotação referente a doença
crônica, tipo sangüíneo e fator
RH do portador. O substitutivo
também acrescenta parágrafo
único ao artigo 2º da lei, que
determina que o exercício desse
direito não exclui a incidência
da taxa de expedição de docu-
mento prevista na legislação em
vigor. O deputado Sebastião Cos-
ta lembra, em seu parecer, que a
viabilidade administrativa do
projeto terá que ser discutida na
Comissão de Saúde.

Originalmente, o projeto
assegura o direito de fazer cons-
tar na cédula informações su-
cintas sobre o tipo sangüíneo
e as condições particulares de
saúde da pessoa cuja divulgação
possa contribuir para preservar

sua saúde ou salvar sua vida.
Rádios e TVs comunitárias – A CCJ
também analisou o PL 151/07, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
inclui as rádios e televisões co-
munitárias como beneficiárias de
programas de incentivo à cultura
(acrescenta dispositivo ao artigo
8º da Lei 12.733, de 1997, que
dispõe sobre a concessão de in-
centivos fiscais com o objetivo
de estimular a realização de pro-
jetos culturais no Estado). Agora,
o PL vai à Comissão de Cultura. O
relator é o deputado Delvito Alves,
que opinou pela constitu-
cionalidade, sem emendas.

Segundo o projeto, pode-
rão receber apoio financeiro para
desenvolvimento de projetos
culturais: entidades que utilizem
canais comunitários em serviço
de TV a cabo, de que trata a Lei
Federal 8.977, de 1995; e enti-
dades executoras de serviço de
radiodifusão comunitária, de que
trata a Lei Federal 9.612, de
1998. No caso das rádios comu-
nitárias, é preciso criar, antes, os
conselhos comunitários previstos
na lei federal. O projeto determi-
na a regulamentação da futura
lei em 90 dias contados da sua
publicação. Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Gilberto Abramo (PMDB),
vice; Delvito Alves (DEM), Gil
Pereira (PP), Hely Tarqüínio (PV),
Sargento Rodrigues (PDT), Se-
bastião Costa (PPS), Fábio Avelar
(PSC), Weliton Prado (PT) e Di-
nis Pinheiro (PSDB). Mais de 50 projetos foram apreciados na reunião de ontem da CCJ

Carol Coelho
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Secretaria de Estado de Saúde vai enviar
força-tarefa para agir em Teófilo Otoni
A Secretaria de Estado

de Saúde vai contribuir para
resolver a crise de gestão que
prejudica a saúde pública na
região de Teófilo Otoni. Ontem,
após receber relatório dos de-
putados da Comissão de Saú-
de, o secretário Marcus Pesta-
na anunciou a constituição de
um grupo de cinco técnicos,
sob o comando do médico
Felipe Caram, para auxiliar a
prefeita Maria José Haueisen na
aplicação de medidas eficien-
tes para reverter a situação
adversa. Os deputados da co-
missão estiveram no município
com o objetivo de investigar
a situação da saúde na princi-
pal cidade do Vale do Mucuri,
no dia 3 de maio.

“Dos 19 pólos regio-
nais, ali há uma fragilidade
tipificada. É uma região de
baixa renda, mas a pobreza
não justifica a crise de
gerenciamento, que não pre-
judica o funcionamento, por
exemplo, do Centro Viva Vida
e do Hemocentro local. Com
a parceria essencial dos de-
putados da Comissão de Saú-
de, desenhamos estratégias
e definimos esse grupo de
trabalho que vai trabalhar
imediatamente para alcançar
as soluções necessárias”, dis-
se o secretário.

Segundo o deputado
Getúlio Neiva (PMDB), que
representa Teófilo Otoni na
Assembléia, Felipe Caram foi

secretário da Saúde de
Águas Formosas e conhece
bem a situação regional.
Teófilo Otoni recebe repas-
ses do Estado equivalentes
a R$ 3 milhões por ano e
está em gestão plena do
SUS, com 63 municípios
pactuados, mas recebe pa-
cientes também do Sul da
Bahia e do Vale do São
Mateus, no Espírito Santo.
A prefeita Maria José
Haueisen disse ter testemu-
nhado ambulâncias desses
estados despejando pacien-
tes freqüentemente na por-
ta do hospital municipal.

Houve exagero nos 22
mil casos de dengue que te-
riam sido apurados pelo Mi-

nistério da Saúde e divulga-
dos durante a visita dos de-
putados. Na verdade, o rela-
tório aponta 13 casos em
2006 e 2.924 registrados em
2007, o que corresponde a
um aumento percentual de
22.000%. O surto de dengue
já estaria refluindo por ques-
tões climáticas, mas, segun-
do Marcus Pestana, eviden-
cia a fragilidade dos contro-
les e ações preventivas de
saúde. “O que queremos é de-
volver a Teófilo Otoni a
governabilidade do setor Saú-
de, e isso passa pela supera-
ção das divergências partidá-
rias. As forças políticas locais
estão convergindo para uma
solução”, assegurou.

Deputado quer fortalecer a Regional de Saúde

O presidente da Comissão
de Saúde, deputado Carlos
Mosconi (PSDB), disse que a ra-
pidez no encaminhamento das
soluções não se deve ao relató-
rio apresentado. “O secretário
Marcus Pestana já tinha conhe-
cimento do problema e já estu-
dava as soluções. Nossa contri-
buição foi trazer a ele nossas im-
pressões pessoais, as sugestões

do experiente deputado Carlos
Pimenta (PDT) e dos deputados
médicos Ruy Muniz (DEM) e
Doutor Rinaldo (PSB), que par-
ticiparam conosco da visita ao
hospital municipal Raimundo
Gobira e entrevistaram pacien-
tes que aguardavam atendi-
mento”, disse o presidente.

Mosconi concorda que
o problema a ser atacado de

imediato é o de gestão, e não
o de falta de recursos. “Os re-
cursos podem estar sendo usa-
dos de forma não eficiente.
Acredito também que é preci-
so fortalecer a Gerência Regi-
onal de Saúde, para imple-
mentar melhor os serviços”,
acrescentou. Por último, o
deputado falou sobre os pro-
blemas políticos que agravam

a situação de caos da saúde
pública naquele pólo regio-
nal. “O embate político é de-
mocrático, mas precisa con-
vergir em benefício da popu-
lação”, afirmou.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Hely Tarquínio (PV), Ruy
Muniz (DEM), Doutor Rinaldo
(PSB) e Getúlio Neiva (PMDB).

Deputados da comissão entregam ao Secretário de Saúde relatório sobre visita a Teófilo Otoni

Ricardo Barbosa
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Grupo divulgador de programa de
inclusão digital visita Assembléia

O presidente da As-
sembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP), recebeu
ontem representantes do
grupo responsável pela di-
vulgação e implantação, no
Brasil, do programa “Um
Laptop por Criança”, que pre-
tende disponibilizar um
microcomputador de US$ 100,
com acesso à internet, para
cada estudante brasileiro. O
governo federal se prepara
para licitar e implantar o pro-
jeto, que está sendo discuti-
do desde 2005 por um grupo
de trabalho que inclui o La-
boratório de Sistemas
Integráveis da USP; o Centro
de Pesquisas Renato Archer
(Cenpra), do Ministério de Ci-
ência e Tecnologia; a Funda-
ção Cert, de Santa Catarina e
representantes dos ministéri-
os da Educação, da Ciência e
Tecnologia, da Indústria e
Comércio e das Comunicações.

Participaram do encon-
tro com o presidente Alberto
Pinto Coelho o diretor para a
América Central e do Sul da
entidade One Laptop per
Child, David Cavallo; o repre-
sentante da plataforma de
mídia Peabirus, Rodrigo Mes-
quita; o diretor de Operações
da MinasInvest, Gilberto
Ferreira, e os deputados Chico
Uejo (PSB), Fahim Sawan
(PSDB) e Antônio Carlos
Arantes (PSC). Durante a reu-
nião, foi apresentado um pro-
tótipo do laptop a ser utili-
zado no programa. O compu-
tador funciona sem fio, e é ao
mesmo tempo um receptor e
transmissor de dados. A au-
tonomia de cada aparelho é
de 500 metros a um km. A
idéia é que as crianças levem
os computadores para casa.
Como ele funciona como
transmissor mesmo quando
está desligado, a dispersão
dos aparelhos pela cidade per-

mitiria criar uma rede que
ampliaria indefinidamente o
alcance dos servidores insta-
lados nas escolas.

O presidente Alberto
Pinto Coelho elogiou a iniciati-
va de discutir o projeto em Mi-
nas Gerais. “Louvável que esteja-

mos neste momento, o governo
de Minas, junto ao setor empre-
sarial, discutindo essa propos-
ta que já está materializada e
é uma realidade que pode es-
tar acessível a todas as crian-
ças do Estado, no curto pra-
zo”, afirmou o parlamentar.

Os deputados conheceram o laptop de US$ 100

Carol Coelho

ALMG recebe visita de representantes
da República Democrática do Congo
Representantes do go-

verno da República Democrá-
tica do Congo foram recebi-
dos ontem pelo 1º-vice-pre-
sidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado Doutor
Viana (DEM), que representou
o presidente Alberto Pinto
Coelho (PP). A delegação
congolesa foi liderada pelo
abade Apollinaire Muhulongo
Malumalu, religioso que coor-
denou a realização das mais
recentes eleições no país afri-
cano, após um longo período
de guerra civil. Malumalu é
presidente da Comissão Elei-
toral Independente (CEI) do
Congo, órgão responsável
pela condução do processo

eleitoral, e está interessado
em conhecer melhor o siste-
ma de votação e apuração ele-
trônica do Brasil, para even-
tual implantação em seu país.

O grupo de representan-
tes congoleses também incluiu
o diretor nacional de Opera-
ções da CEI, Flavien Misoni, e
o assistente da CEI, Sylvestre
Somo Mwaka. Todos foram
acompanhados pelo juiz dire-
tor da Escola Judiciária Elei-
toral e juiz corregedor do Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE),
Paulo Tamburiny. Na Assem-
bléia, além do 1º-vice-presi-
dente, participaram do en-
contro os deputados Délio
Malheiros (PV) e Gustavo
Corrêa (DEM).

De acordo com o juiz
Paulo Tamburiny, o Judiciário
brasileiro está montando uma
força-tarefa para ajudar o
Congo, com envio de equipa-
mento e tecnologia. A Assem-

bléia foi convidada a colabo-
rar, principalmente por meio
da Escola do Legislativo, que
poderia contribuir na forma-
ção de pessoal para condução
do processo eleitoral.

VISITA

Os congoleses conheceram o Legislativo mineiro

Carol Coelho
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Recebido o Projeto de Lei com as
diretrizes orçamentárias para 2008
O Projeto de Lei que

estabelece as diretrizes para
a elaboração do orçamento
do Estado para 2008 (LDO)
já está na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
O documento foi entregue
ontem pelo subsecretário de
Planejamento e Orçamento,
Manuel Carvalho, ao secre-
tário-geral da Mesa da ALMG,
José Geraldo de Oliveira Pra-
do. Entre as metas fiscais
para o próximo ano, o pro-
jeto estima as receitas e des-
pesas em R$ 32 bilhões, com
um crescimento nominal de
7,29% em relação aos R$
29,9 bilhões de 2007.

O PL, que tramitará
com o número 1.070/07,
ainda será recebido em Ple-
nário. Depois, será analisa-
do pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária ampliada (com a parti-
cipação de dois membros de
cada uma das comissões per-
manentes às quais tenha sido

distribuído o projeto). O pra-
zo para a emissão do parecer
é de 60 dias, sendo os pri-
meiros 20 dias destinados à
apresentação de emendas. O
projeto tramita em turno
único. A votação da LDO pelo
Plenário é condição para que
a Assembléia inicie o reces-
so no mês de julho.

A mensagem do gover-
nador Aécio Neves que acom-
panha o projeto lembra que
seu objetivo é “orientar a
elaboração da lei orçamen-
tária anual, estabelecer as
metas e prioridades da ad-
ministração pública estadu-
al, dispor sobre a política de
aplicação da agência finan-
ceira oficial, administração
da dívida e operações de cré-
dito e sobre as alterações na
legislação tributária e tribu-
tário-administrativa”.
 Esforço – Em entrevista con-
cedida à imprensa, após a en-
trega do documento, o sub-
secretário Manuel Carvalho

enfatizou que o aumento no-
minal no valor da receita re-
flete apenas o esforço de fis-
calização do governo e o cres-
cimento da economia de Mi-
nas acima da média nacional.
“Isso se traduz em resultados
fiscais melhores, com a inci-
dência de impostos sobre um
montante maior”, sintetizou,
ressalvando que o crescimen-
to econômico do Estado só
será conhecido com a divul-
gação do Produto Interno Bru-
to (PIB).

Indagado sobre detalhes
do documento, o subsecretá-
rio salientou que a LDO é ape-
nas uma diretriz de como o
orçamento será elaborado,
com as limitações em
percentual por Poderes, o que
já está previsto na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. “A As-
sembléia tem agora uma série
de regras, que ela vai aperfei-
çoar, para a montagem do or-
çamento. E tem um horizonte
quanto aos valores para 2008.

Mas até setembro, quando
enviaremos a Proposta de Lei
Orçamentária, a certeza quan-
to a esses números é muito
maior”, afirmou.

O secretário-geral da
Mesa, José Geraldo de Olivei-
ra Prado, enfatizou que 2007
será um ano especialmente
rico na questão do planeja-
mento do Estado, com qua-
tro projetos sendo analisa-
dos pela ALMG, entre eles o
Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI)
para o período 2007-2023,
entregue ao presidente
Alberto Pinto Coelho (PP) no
último dia 8 de maio, e a
própria LDO. “No segundo
semestre, teremos o PPAG,
que é um planejamento
quadrienal para 2008-2011,
e a Lei Orçamentária propri-
amente dita para 2008. É um
ano em que o Legislativo é
demandado intensamente em
relação às questões de pla-
nejamento”, reforçou Prado.

Comissões decidem convocar policiais
a depor no caso Pedro Augusto Beltrão
Em reunião conjunta

realizada ontem, as comissões
permanentes de Direitos Hu-
manos e Segurança Pública
decidiram convocar de ofício
três policiais a depor no caso
do desaparecimento do me-
nino Pedro Augusto Beltrão
Prates, ocorrido em agosto
de 2006, em Belo Horizonte.
O policial civil Lúcio dos San-
tos Júnior, o cabo PM Júlio
César Lúcio dos Santos e o
sargento PM reformado
Napoleão Lúcio dos Santos não
atenderam ao convite para
comparecer a uma reunião re-
servada das duas comissões,
realizada nesta segunda-feira
(14/5/07). A presença deles
diante dos deputados está
marcada para o dia 22 de
maio, às 14h30min.

Requerimentos: Cinco
requerimentos foram aprova-
dos na reunião, todos eles
de autoria do deputado
Sargento Rodrigues (PDT),
presidente da Comissão de
Segurança Pública. Três de-
les se referem às investiga-
ções da morte do menor
Daniel Almeida da Silva. O
deputado quer que o dele-
gado seccional de Sabará,
Afrânio Lúcio Vasconcelos,
envie documentação sobre
as investigações. Pede
também que a delegada ti-
tular da Divisão de Referên-
cia da Pessoa Desaparecida,
Cristina Coeli Cicarelli
Masson, envie cópia de in-
terior teor do procedimen-
to administrativo, incluin-
do as oitivas e diligências.

O terceiro requerimento
pede reunião conjunta re-
servada para ouvir Rosiléia
da Silva Almeida de Men-
donça e Antônia Marques
Rocha, respectivamente
mãe biológica e mãe adoti-
va do menor Daniel Almeida
da Silva.

Ao delegado titular da
Divisão de Crimes contra a
Vida, Wagner Pinto de Sou-
za, o deputado requer o en-
vio de cópia de inteiro teor
do inquérito de investigação
sobre a suposta prática de
homicídio envolvendo o me-
nor Pedro Augusto Beltrão. O
quinto requerimento do de-
putado transporá as frontei-
ras de Minas e chegará a Por-
to Alegre, no Rio Grande do
Sul. Trata-se de pedido ao

Chefe de Polícia Pedro Carlos
Rodrigues de cópia de inqué-
rito policial sobre aliciamento
de menores, denunciado às
autoridades por Sandra Cam-
pos e Adão Ribeiro Ruood, do
município gaúcho de Grava-
taí. A intenção do deputado
é contribuir para a formação
de uma Rede Nacional de
Identificação e Localização
de Adultos, Crianças e Ado-
lescentes desaparecidos.
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te da Comissão de Direitos
Humanos;  Sargento
Rodrigues (PDT), presidente
da Comissão de Segurança
Pública; Luiz Tadeu Leite
(PMDB), João Leite (PSDB),
Leonardo Moreira (DEM) e
Ademir Lucas (PSDB).
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Projeto que trata da subvenção do
seguro rural é aprovado em 2º turno
O Projeto de Lei (PL)

409/07, do governador do
Estado, garante que aos agri-
cultores subvenção econômi-
ca ao prêmio do seguro ru-
ral, foi aprovado ontem em 2º
turno na Reunião Ordinária de
Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
Com isso, os produtores mi-
neiros serão beneficiados
com  a subvenção de 25% do
valor das apólices, além dos
50% já concedidos pelo go-
verno federal, totalizando
75%. Como a atividade agrí-
cola é considerada de alto
risco, o seguro é proibitivo
para a maioria dos produto-
res rurais. A intenção da pro-
posição é protegê-los de
eventuais perdas, garantindo

a segurança do negócio do
homem que vive no campo.

Foram aprovados tam-
bém outros três PLs: o 123/
07, do deputado Ivair No-
gueira (PMDB), autoriza o
Executivo a doar imóvel ao
município de Monsenhor
Paulo, Sul de Minas; o PL
320/07, do deputado Do-
mingos Sávio (PSDB), permi-
te ao Executivo doar imóvel
a Ritápolis, Região Central;
e o PL 456/07, da deputada
Ana Maria Resende (PSDB),
autoriza o Estado a reverter
ao município de Rio Pardo
de Minas, Norte do Estado,
terreno que deveria ter sido
utilizado para a construção
de uma unidade ambulatorial
de saúde. Deputados Eros Biondini, José Henrique e Padre João

 Alair Vieira

Deputada cobra mais atenção aos servidores
A deputada Elisa Costa

(PT) pediu mais sensibilida-
de ao governador Aécio Ne-
ves em relação às greves dos
defensores públicos estadu-
ais, que completa cem dias
no próximo fim de semana,
e dos policiais civis.

Ela também criticou o
reajuste escalonado de 33%
dado aos servidores da segu-
rança pública pelo PL 929/07,
em tramitação na ALMG. “Ain-
da não houve o avanço ne-
cessário. Minas é o segundo
Estado que mais arrecada no
Brasil; entretanto, o salário
dos policiais civis é o 16º, se
estabelecermos um ranking
entre as unidades da Federa-
ção”, argumentou, levando
para a tribuna um contrache-
que de um policial.

A deputada criticou aque-
les que consideram a política de
pessoal um gasto. “Remunera-
ção de pessoal é investimento
e não despesa. A máquina pú-
blica tem que funcionar, e bem,
oferecendo bons serviços à po-
pulação. E isso só é possível
se os servidores forem bem re-
munerados”, concluiu.

Em aparte, o deputado
Sargento Rodrigues (PDT) dis-
se que o projeto não atende
os anseios dos servidores, da
forma em que foi apresentado.
“Há dois problemas graves, pois
existe o descontentamento em
relação ao índice concedido
pelo governo e também quan-
to às datas previstas dos rea-
justes”, constatou. O parlamen-
tar prometeu fazer o que esti-
ver ao seu alcance para melho-
rar a proposta e pediu apoio
dos demais colegas.

O deputado Lafayette
de Andrada (PSDB), por sua
vez, saiu em defesa do Exe-
cutivo, argumentando que
nenhum outro governo esta-
dual deu aumento tão sig-
nificativo aos agentes do
setor. “De 2003 até 2009,
serão 77,5% de reajuste.
Desconheço estado que te-
nha oferecido um índice des-
te nível”, disse.

Lafayette também enu-
merou outros feitos de Aécio
Neves na área de segurança
e comparou os investimen-
tos com os do governo fe-
deral. “Em 2005, o governo

estadual investiu em Minas
R$ 217 milhões em segu-
rança; o governo federal, R$
15 milhões. Em 2006, foram
R$ 247 milhões, contra
apenas R$ 8 milhões. Para
este ano, a previsão é de uma
discrepância ainda maior: R$
215 milhões frente a R$ 1,5
milhão”, comparou.

O deputado admitiu
que os policiais queriam
um índice maior, além da
antecipação da data, mas
lembrou o impacto na fo-
lha de pagamento. “Os téc-
nicos estão fazendo os cál-
culos para ver se será pos-
sível, mas já se sabe que o
impacto deste reajuste
será de R$ 1 bilhão, numa
folha mensal de R$ 9 bi-
lhões, ou seja, mais de
10%”, explicou.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) parabenizou o
discurso do colega e criti-
cou o governo federal, acu-
sando-o de contingenciar
recursos para a área de se-
gurança.
Anexação – A Presidência de-
terminou a anexação do PL

1.020/2007, do deputado
André Quintão (PT), ao PL 16/
2007, do deputado Eros
Biondini (PHS), por guarda-
rem semelhança. Ambos tratam
da coleta seletiva de lixo no
Estado.
Comissões – O deputado Gil
Pereira (PP) informou que
abre mão de sua vaga como
efetivo da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Para o lu-
gar dele, o deputado Luiz
Humberto Carneiro (PSDB) in-
dicou o deputado Neider
Moreira (PPS) como efetivo.
Outro requerimento de Luiz
Humberto indicou a deputa-
da Gláucia Brandão (PPS) para
a suplência da Comissão Es-
pecial para o Estudo da Aten-
ção à Pessoa com Transtorno
Mental ou Autismo, na vaga
aberta pelo deputado João
Leite (PSDB).

Na Reunião Ordinária
ainda foram deferidos dois
requerimentos de  desarqui-
vamento de proposições: da
deputada Ana Maria Resende
(PSDB), os PLs 1.357/04,
2.446, 2.447 e 2.575/05; e do
governador, o PL 3.540/06.
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Bento XVI
O deputado Eros Biondini
(PHS) solidarizou-se com os
defensores públicos do Es-
tado, que estão em greve há
96 dias, reivindicando me-
lhores salários. Ele criticou
o árbitro de futebol Carlos
Eugênio Simon por sua atu-
ação no jogo Atlético X
Botafogo, da semana passa-
da, que teria deixado de

apitar um pênalti, favorecen-
do a equipe carioca. “Não só
nós atleticanos, mas torce-
dores de outros times deve-
mos nos manifestar para que
não prejudiquem mais os clu-
bes mineiros”, disse. Eros
falou sobre a visita do Papa
Bento XVI ao Brasil: “nós
precisamos abrir os ouvidos
e os corações; o Papa não
veio ao Brasil para conhecer

o País; ele veio para nos dei-
xar uma mensagem de amor,
de carinho”. Em aparte, o
deputado Zezé Perrela (PSDB)
solidarizou-se com Eros e
afirmou que os erros de ar-
bitragem também prejudica-
ram o Cruzeiro na final do
Campeonato Mineiro. O de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) parabenizou Eros
Biondini por seu discurso.

Estradas municipais
Com a frase “governar é cons-
truir estradas”, atribuída ao
último presidente da Repúbli-
ca Velha, Washington Luís, o
deputado Paulo Cesar (PDT)
enfatizou a importância da
construção de estradas para
o desenvolvimento e redução
das desigualdades regionais.
Segundo ele, o governo do
Estado tem sensibilidade e

consciência para atuar na
melhoria das estradas. “Dois
programas de sua administra-
ção são o ProAcesso e o
ProMG, que irão permitir a
todos os municípios mineiros
terem suas estradas de acesso
asfaltadas e a recuperação da
malha rodoviária estadual”,
completou. Paulo Cesar ainda
destacou o Programa Máqui-
nas para o Desenvolvimento

(Fundomaq), que beneficia
vários municípios e busca au-
xiliar as prefeituras a renova-
rem suas frotas. Ele também
ressaltou o grande índice de
violência em Nova Serrana, o
que motivou uma audiência
pública que a Comissão de
Segurança Pública fará na ci-
dade. Em aparte, o deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
parabenizou o colega.

Segurança Pública
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) prestou solidariedade
aos defensores públicos esta-
duais. “Entendemos a impor-
tância do defensor para as
pessoas carentes de nosso
Estado. Fico triste porque, a
cada dia, aumenta a dor do
povo mineiro. Esperamos que
tudo se resolva”, disse. O
parlamentar falou da segu-

rança pública no Norte de
Minas, especialmente da ci-
dade de Montes Claros. Se-
gundo ele, a cidade ostenta
o título de sexto município
mais violento de Minas. “A
cidade sofre por ser um pólo
do Norte do Estado e que não
tem condições de gerar em-
prego e renda a todos que
migram para lá. Montes Cla-
ros tem problemas com trá-

fico de drogas, homicídios
e roubos a bancos”, afirmou.
De acordo com Carlos Pimen-
ta, o governador Aécio Ne-
ves tem contribuído para a
melhoria do quadro da vio-
lência no Estado, mas ainda
é preciso aumentar o efeti-
vo da Polícia Militar na re-
gião. “Temos que levar a dis-
cussão da segurança públi-
ca à exaustão”, disse.

Lei Áurea
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) destacou que, mesmo
com a edição da Lei Áurea, em
13 de maio de 1888, pouco se
fez para a inserção social dos gru-
pos étnicos vindos da África, ex-
pondo gerações inteiras à exclu-
são social. “A nação brasileira é
fruto do colonialismo e do
escravismo. Aqui houve o encon-

tro de diferentes povos e se
estruturaram relações de domi-
nação, ainda não superadas”,
disse. Carlin ressaltou também que
as ações do governo Lula nessa
área têm sido positivas, embora
avalie que elas deveriam ser mais
arrojadas. Dentre as ações, o de-
putado apontou a criação da Se-
cretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial

e a sanção da Lei 10.639. Em
aparte, o deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) quis fazer o que
chamou de uma “correção his-
tórica”. Segundo ele, “o Brasil
não escravizou ninguém, e sim,
comprou pessoas que já eram es-
cravizadas na África por tribos
rivais”. Ainda em aparte, o de-
putado Almir Paraca (PT) apoiou
o discurso de Carlin Moura.

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 929/07
Do governador, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores
do vencimento básico e remuneração básica das categorias que men-
ciona. (Urgência) Votação em 1º turno

PRE 361/07
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de confor-
midade com o disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição
do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. Dis-
cussão em 1º turno

PL 325/07
Do deputado Zé Maia, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Con-
quista. Discussão em 2º turno

PL 29/07

ORDEM DO DIA

Do governador, que dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular
(Credpop). Discussão em 1º turno

PL 132/07
Do deputado Adalclever Lopes, que estabelece a cobrança de preço pú-
blico pela utilização de bens de domínio ou propriedade do Estado.
Discussão em 1º turno

PL 380/07
Do deputado Paulo Cesar, que autoriza o Executivo a doar imóvel a
Martinho Campos. Discussão em 1º turno

PL 522/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Executivo a reverter imóveis
a Novo Cruzeiro (Ex-PL 3007/06). Discussão em 1º turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama  (ao vivo) – Desaparecidos Políticos

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do artista plástico Álvaro
Apocalypse

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 pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Desaparecidos Políticos

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

21h Assembléia Debate (inédito) – Saúde Pública no Brasil

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário

1h Panorama – Desaparecidos Políticos

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e
Regionalização, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Trans-
porte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV) – deba-
ter a isenção do ICMS incidente no transporte intermunicipal
de pequena distância. Convidados: secretário de Estado de
Transporte e Obras Públicas, Fuad Jorge Noman Filho; secretá-
rio de Estado de Fazenda, Simão Cirineu Dias; diretor-geral do
DER, José Elcio Santos Monteze; prefeito de Ewbank da Câma-
ra, Paulo Mendes Soares; vereador de Santos Dumont, Labenert
Mendes Ribeiro; proprietário da Empresa Transur Ltda., José de
Bessa Manssur; representante das Transportadoras, Jair da Fon-
seca Pinto; e vice-presidente do Sindicato das Metalúrgicas
de Juiz de Fora e Região, João César da Silva. Autores do
requerimento: deputados Sebastião Helvécio, Lafayette de
Andrada, Agostinho Patrús Filho, Weliton Prado, Antônio Jú-
lio e Zé Maia e deputada Elisa Costa

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer
sobre o PL 674/07, do deputado Gilberto Abramo, que institui o
Dia de Conscientização do Vitiligo; e o PL 478/07, do deputado
Leonardo Moreira, que trata da obrigatoriedade de hospitais e
prontos-socorros possuírem macas e cadeiras de rodas
dimensionadas para pessoas obesas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir
e votar parecer sobre emendas apresentadas em Plenário ao PL
929/07, do governador, que reajusta salários de policiais civis e
militares, bombeiros e agentes de segurança penitenciária

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
(Plenarinho II) – discutir e votar proposições que dispensam
apreciação do Plenário
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditó-
rio) – debater a situação das empresas mineradoras,
beneficiadoras e do comércio de quartzito da Região Sul de
Minas, diante da possibilidade de interrupção de suas ativi-
dades e o conseqüente desemprego de inúmeros trabalhado-
res. Convidados: secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; procura-
dor e representante do Ministério Público Federal – Regional
de Varginha, Leonardo Augusto Santos Melo; presidente da
Feam, José Cláudio Junqueira Ribeiro; diretora-geral do Igam,
Cleide Izabel Pedrosa de Melo; presidente da Associação de
Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, Telma Lú-
cia Rios Conti; presidente da Associação das Empresas
Mineradoras, Beneficiadoras e do Comércio de Quartzito da
Região de São Tomé das Letras, Antônio Francisco da Silva; e
presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria de Ro-
chas Ornamentais de Minas Gerais, José Ferreira da Silva Fi-
lho. Autor do requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer sobre sete projetos de lei, entre eles
o PL 68/07, do deputado Paulo Guedes, que altera a legislação
que dispõe sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais
(Fhidro); o PL 172/07, do deputado Gustavo Valadares, que cria
a política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso
da bicicleta em Minas; e o PL 213/07, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que trata da inclusão da categoria “condomínios
residenciais” na estrutura de consumidores da Copasa

11 horas
• Comissão Especial da PEC 13/07 (Plenarinho II) – eleger presi-
dente e vice e designar o relator

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discutir e votar parecer
sobre proposições em fase de redação final
• Comissão Especial da PEC 15/07 (Plenarinho II) – eleger presi-
dente e vice e designar o relator

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
(Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 287/07, do
deputado Doutor Viana, que institui a Medalha do Mérito Dona
Risoleta Tolentino Neves; e o PL 425/07, do deputado Leonardo
Moreira, que determina a fixação de cartazes nos terminais rodo-
viários e estações ferroviárias, contendo os termos do Estatuto
do Idoso relativos a transporte
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 416/07, da
deputada Ana Maria Resende, que altera a legislação que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização (Find) no sentido de ofe-
recer melhores condições de financiamento às empresas situadas
em municípios da região Norte do Estado

16h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho
IV) – debater a jornada de trabalho de 30 horas semanais dos
profissionais de enfermagem do Brasil e, em especial, nos muni-
cípios de Minas Gerais. Convidados: secretário de Estado de Saú-
de, Marcus Pestana; presidente do Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren/MG), Telma Ramalho Mendes; presidente do Sindi-
cato dos Enfermeiros de Minas Gerais, Nelma Rodrigues Custódio;
presidente da Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem/Seção MG, Osmarina de Oliveira; e representante do
Grupo de Trabalhadores em Enfermagem do Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Uberlândia, Matildes Maria Barbosa.
Autor do requerimento: deputado Weliton Prado

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)


