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Aterro de BH:
impasse sem
solução
A Comissão de Meio

Ambiente discutiu ontem a
renovação do licenciamento
ambiental do aterro sanitário
de Belo Horizonte, localizado
na região noroeste da Capi-
tal. O prazo para funciona-
mento do aterro vence no dia
9 de dezembro, mas a prefei-
tura ainda não definiu a data
de sua desativação. Morado-
res do entorno reclamam do
mau cheiro e da proliferação
de insetos, e os deputados
estão preocupados com a fal-
ta de planejamento para re-
solver a questão. Página 3

Lei delegada
entra na pauta
do Plenário
O parecer sobre o PRE

3.768/06, apresentado ontem
na Comissão de Administração
Pública, é pela aprovação do
texto com as emendas 1 e 2,
da CCJ. O projeto autoriza o
governador a elaborar leis para
fazer uma nova reforma admi-
nistrativa. Na reunião vesper-
tina da comissão, foram dis-
tribuídos avulsos do parecer, e
nova reunião para votá-lo foi
convocada para ontem à noi-
te. Até o fechamento desta
edição, às 22 horas, o parecer
não tinha sido votado. Veja o
resultado na internet

Nova divisão
judiciária em
debate hoje
A Comissão de Assun-

tos Municipais tem reunião
com convidados hoje para
debater o PLC 87/06, que
altera a divisão e organi-
zação judiciárias do Esta-
do. O projeto prevê a cria-
ção de novas comarcas, va-
ras especializadas e cargos
de juiz de Direito em várias
cidades mineiras. Ontem o
projeto passou pela Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça, que concluiu por sua
juridicidade na forma do
substitutivo no 1, com 19
emendas. Página 5

Comissão ouve
indicados para
conselho
A Comissão Especial de

Indicação de Membro do Con-
selho Estadual de Educação
reúne-se hoje para sabatinar
dois indicados para o órgão:
os professores José Eustáquio
Machado Coelho e Maria
Aparecida Carvalhais de Olivei-
ra. Os dois foram indicados
pelo governador para compo-
rem o conselho que se pronun-
cia sobre a autorização de fun-
cionamento de cursos superi-
ores no Estado. Após a sabati-
na, a relatora da comissão,
deputada Elbe Brandão (PSDB),
emite seu parecer. Agenda

Plenário aprova projetos de interesse
de servidores do Poder Judiciário

O Plenário aprovou, na
Reunião Extraordinária reali-
zada ontem à noite, dois pro-
jetos que beneficiam servido-
res do Poder Judiciário esta-
dual, ambos de autoria do Tri-
bunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG). O Projeto de
Lei (PL) 3.476/06 contém os
quadros de pessoal da secre-
taria do órgão, de modo a
adaptar a sua estrutura após
a extinção do Tribunal de Al-
çada. A matéria garante aos
servidores do TJMG a elevação
de seis padrões na carreira. O
texto foi aprovado em 2o tur-
no com 19 emendas apresen-
tadas pela Comissão de Admi-
nistração Pública, que não al-
teram seu conteúdo.

O outro projeto é o PL
3.477/06, que cria cargos no
Tribunal de Justiça Militar, em
função do aumento dos ser-
viços do órgão decorrente da
ampliação dos efetivos da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros. O texto, também

aprovado em 2o turno, prevê
aumento salarial próximo de
21% para os servidores da
Justiça Militar a partir de ja-
neiro. Ele foi aprovado na for-
ma do substitutivo no 1, com
a emenda no 1.

Em 1o turno, foi apro-
vado o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 86/06, do
governador, que reestrutura
os critérios de avaliação de
desempenho e produtivida-
de dos militares. Com os

votos favoráveis de 40 de-
putados (um votou con-
tra), o projeto foi aprova-
do na forma do substi-
tutivo no 1, com as emen-
das de 1 a 6.
Leia mais na internet

 Marcelo Metzker

Deputados negociam a aprovação de projetos na Reunião Extraordinária de Plenário ontem à noite
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PEC que dá foro especial ao chefe da
Polícia Civil tem parecer aprovado

Foi aprovado ontem o
parecer de 2º turno sobre a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 87/04, que inclui

entre as autoridades sujeitas
a foro privilegiado o chefe da
Polícia Civil. O parecer, do de-
putado Adalclever Lopes

(PMDB), foi aprovado pela
Comissão Especial que analisa
a proposta, de autoria do go-
vernador do Estado. A PEC 87,
que altera a alínea “b” do
inciso I do artigo 106 da
Constituição do Estado, segue
agora para a apreciação do
Plenário em 2º turno.

Segundo o parecer, tal
alínea da Constituição já de-
termina que os secretários de
Estado, os juízes dos Tribu-
nais de Alçada e de Justiça
Militar, os juízes de Direito,
os membros do Ministério Pú-
blico, o comandante-geral da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros e os prefeitos mu-
nicipais gozam de foro espe-
cial no julgamento de crimes
comuns e nos de responsabili-
dade. Isso significa que, se
necessário, serão julgados di-
retamente pelo Tribunal de

Justiça de Minas Gerais, órgão
de cúpula da Justiça estadual.

Na avaliação do relator,
“como o chefe da Polícia Civil
assumiu atribuições próprias
do antigo secretário de Esta-
do de Segurança Pública, é
natural que lhe seja aplicável
o foro especial”. Explica ain-
da o parecer que foi a Lei De-
legada 101, de 2003, que
criou o cargo de chefe da Po-
lícia Civil, com a incumbên-
cia de dirigir o órgão autô-
nomo “Polícia Civil”, imbuído
de atribuições que anterior-
mente eram do secretário de
Estado de Segurança Pública.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Adalclever Lopes (PMDB),
vice-presidente e relator da
PEC 87/04; Gilberto Abramo
(PMDB) e deputada Elbe
Brandão (PSDB).Deputados vêem necessidade de mudança na Constituição estadual

Carol Coelho

Resolução polêmica do Contran será
tema de audiência pública na ALMG
A Comissão de Segu-

rança Pública da Assembléia
Legislativa aprovou ontem
requerimento do deputado
Antônio Júlio (PMDB), soli-
citando que seja realizada
reunião para discutir a reso-
lução do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran) que
impede a transferência dos
veículos com alterações no
motor. “Por que as pessoas
têm permissão para transitar

com seus veículos, mas não
os podem transferir?”, ques-
tiona o deputado. Antônio
Júlio também solicita que,
na mesma reunião, seja de-
batida outra resolução do
Contran, que exige o uso de
fita reflexiva atrás dos capa-
cetes dos motociclistas.

Foi aprovado também
requerimento de autoria do
deputado Leonardo Moreira
(PFL) para que seja enviado

ofício ao comandante-geral da
Polícia Militar, solicitando
providências para apurar pos-
síveis arbitrariedades pratica-
das por policiais militares de
Turvolândia, no Sul de Minas,
denunciadas pelo prefeito e
pelo presidente da Câmara
Municipal.
Presenças – Deputados Leo-
nardo Moreira (PFL), vice-pre-
sidente; Antônio Júlio (PMDB)
e Sargento Rodrigues (PDT).

Comissão pede
informações à
Copasa e ao DER

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas aprovou ontem requeri-
mento para que seja enviado
ofício à Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Mi-
nas Gerais (Codemig), ao DER/
MG e à Copasa. O requerimen-
to, do deputado Célio Moreira
(PSDB), visa obter informações
sobre a infra-estrutura exis-
tente na região do Médio São
Francisco. Caso seja deficien-
te, o deputado deseja saber
quais as providências neces-
sárias para viabilizar mais ra-
pidamente a produção de gás
na região. Para ele, se a infra-
estrutura não atender satisfa-
toriamente a demanda do pro-
cesso exploratório, a Assem-
bléia deve advertir o governo
e cobrar providências.
Presenças – Deputados Célio
Moreira (PSDB), presidente da
comissão; Ivair Nogueira
(PMDB), vice-presidente; e
Bilac Pinto (PL).Deputados Antônio Júlio, Leonardo Moreira e Sargento Rodrigues

Marcelo Metzker
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Encerramento das atividades do aterro
sanitário de Belo Horizonte cria impasse
O impasse em torno do

encerramento das operações
do aterro sanitário de Belo
Horizonte, que funciona há 31
anos às margens da BR-040,
no bairro Pindorama, marcou
a audiência pública de ontem
da Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais.

De um lado, a represen-
tante da Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH), Sinara
Inácio Meireles Shena, que
comanda a Superintendên-
cia de Limpeza Urbana
(SLU), afirma que a cota
máxima de 930 metros (que
é um referencial de segu-
rança) não será atingida
no próximo dia 9 de de-
zembro, prazo em que ex-
pira o licenciamento am-
biental da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente
(Feam). Ela informou ain-
da que estão sendo estu-
dadas áreas no município
de Esmeraldas para insta-
lar um novo aterro. Do ou-
tro lado, representantes
dos moradores do entorno
cobram o fim do aterro.
Eles reclamam da presença
de ratos, baratas e até de
escorpiões.

“Queremos que a Pre-
feitura de Belo Horizonte
cumpra o prazo”, cobrou o
presidente do Movimento
Muda Aterro, Rafael Afonso
da Silva. Sua reivindicação
foi reforçada pela advogada
ambiental e responsável pelo
movimento, Mônica Costa
Chaves, que perguntou se a
PBH quer que o aterro funcio-
ne lá eternamente.

O cumprimento do pra-
zo também foi cobrado pelos
autores do requerimento para
o debate, deputados João
Leite (PSDB) e Fábio Avelar
(PSC). “A PBH está sendo ar-
rogante ao não renegociar o
prazo de adequação do ater-
ro. Faço um apelo ao prefei-
to, Fernando Pimentel, para
que haja diálogo com a co-
munidade do entorno”, pediu

Fábio Avelar. “Essa questão
deve ser tratada com a serie-
dade que merece”, reforçou
João Leite.
Denúncia – O deputado João
Leite disse também que rece-
beu denúncia de rompimento
de um dique, o que teria leva-
do detritos para a Lagoa da
Pampulha. O fato foi refutado
pela superintendente da SLU,
Sinara Shena. Ela adiantou que
“não há risco de deslizamento
ou grave acidente de acordo
com os dados monitorados há
oito anos em parceria com a
UFMG”. Ela afirmou ainda que
houve planejamento para
construção de um novo ater-
ro, e que a PBH trabalha com
estimativas de impactos e pra-
zos. “A prefeitura abriu um
edital de chamamento públi-
co para colher propostas de
empresas para disposição de
resíduos e soluções caso haja
intervalo entre a suspensão
do uso do aterro na 040 e o
início do de Esmeraldas”, ex-
plicou Sinara. O que a prefei-
tura não quer é assumir pra-
zos, para não interferir nos
preços das propostas de em-
presas privadas que participem
das licitações”, completou.

Área deve ser recuperada
pela Prefeitura de BH
O presidente da Câmara

de Infra-Estrutura do Conse-
lho Estadual de Política
Ambiental (Copam), Castor
Cartelle Guerra, afirmou que o
aterro sanitário deveria encer-
rar as atividades no dia 9 de
dezembro, e que essa área deve
ser recuperada pela PBH.

Castor Cartelle afirmou
ainda que é preciso determi-
nar um prazo para o encerra-
mento das atividades, mas  a
prefeitura não aceitou rece-
ber esse prazo. Já o analis-
ta ambiental da Feam Gui-
lherme Silvino disse que não
vê possibilidade de amplia-
ção da vida útil do aterro,
porque ele está delimitado
entre dois maciços.
Visita ao MP – Os deputados
João Leite, Fábio Avelar, Arlen
Santiago (PTB), Laudelino
Augusto (PT) e Carlos Gomes
(PT) apresentaram requeri-
mento para visitarem o Mi-
nistério Público Estadual. O
objetivo é tratar das ques-
tões relacionadas aos ater-

ros sanitários de Belo Hori-
zonte e Montes Claros.

Já o presidente da co-
missão, deputado Laudelino
Augusto, propôs que a PBH
transfira para a Copasa a ges-
tão do lixo em Belo Horizon-
te. “Afinal, cuidar da des-
tinação de lixo urbano é uma
atribuição da empresa, da
qual a prefeitura detém 10%
das ações.” O deputado
Carlos Gomes também apre-
sentou uma sugestão: pro-
mover cada vez mais educa-
ção nas escolas sobre a ques-
tão da coleta seletiva. Leia
mais na internet
Presenças – Deputados Lau-
delino Augusto (PT), presi-
dente; João Leite (PSDB), Fá-
bio Avelar (PSC), Carlos Go-
mes (PT) e Arlen Santiago
(PTB). Também participaram
da reunião o diretor de
Licenciamento de Infra-Es-
trutura da Feam, Flávio
Mayrink; e os representantes
da SLU, Edmundo Martins e
Ana Cristina Lamounier.

Os deputados discutiram a questão do aterro com representantes de moradores do entorno e da PBH

Ricardo Barbosa
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Nota fiscal poderá discriminar valores
de imposto pago pelo consumidor de MG
Está pronto para ser

apreciado, em 1° turno, pela
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte, o
Projeto de Lei (PL) 3.377/
06, que dispõe sobre a dis-
criminação dos impostos in-
cidentes nas mercadorias e
serviços. De autoria da depu-
tada Lúcia Pacífico (PSDB),
a proposição foi analisada na
tarde de ontem pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. Depois de apreciado pela
Comissão de Defesa do Con-
sumidor, o projeto estará
pronto para o Plenário.

De acordo com o artigo
1º, as notas fiscais emitidas
no Estado deverão conter, de
forma detalhada e visível, os
valores de todas as modali-
dades de impostos inciden-
tes sobre as mercadorias e os
serviços, de forma que o con-
sumidor saiba claramente
quanto paga por cada um
deles. O artigo 2º do projeto
estabelece as sanções pelo
descumprimento da futura
lei. Assim, o infrator se su-
jeita às sanções administra-
tivas previstas no Código de
Defesa do Consumidor. As san-
ções serão aplicadas pelos
órgãos competentes, sem pre-
juízo das eventuais sanções
civis e criminais.

O relator, deputado Gil-
berto Abramo (PMDB), opinou
pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade da
matéria com a emenda n° 1,
que suprime o artigo 3°. Esse
dispositivo atribui ao Execu-
tivo a competência para re-
gulamentar a proposta no
prazo de 30 dias contados da
publicação da lei. Para o
relator, é desnecessário esta-
belecer prazo para isso.
Parecer pela inconstitu-
cionalidade – A comissão
aprovou também parecer pela
inconstitucionalidade do PL
3.678/06, do deputado
Weliton Prado (PT), que dis-
põe sobre a Política Estadual
de Polícia Ostensiva de Pre-

venção Criminal e de Segu-
rança nos Veículos do Trans-
porte Intermunicipal de Pas-
sageiros. Para concretizar a
política, o projeto atribui
responsabilidade à Polícia
Militar, ao DER/MG e às em-
presas delegatárias, conces-
sionárias e permissionárias
do serviço de transporte. O

relator, deputado Gustavo
Corrêa (PFL), alega, entre
outras razões para seu pare-
cer, que cabe ao Executivo a
iniciativa privativa de dispor
sobre a organização da PM.
Pedido de prazo – O deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
pediu mais prazo para dar pa-
recer sobre o PL 3.732/06, do

deputado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), que inclui a
Assembléia como partici-
pante das medidas de pro-
teção da economia mineira
a serem adotadas pelo Esta-
do em caso de outra unida-
de da federação conceder
benefício fiscal não previs-
to em lei ou convênio.

Doação e reversão de imóveis
Na reunião da tarde de

ontem, a CCJ analisou ain-
da os seguintes projetos de
doação de imóveis:

• PL 3.056/06, do
deputado Mauri Torres
(PSDB), que autoriza o Exe-
cutivo a doar o imóvel que
especifica a São Pedro dos
Ferros. A relatora, deputada
Elbe Brandão (PSDB), opinou
pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade da
matéria. O imóvel destina-se à
implantação de unidade admi-
nistrativa municipal e outra
voltada à prestação de servi-
ços para a comunidade.

• PL 3.340/06, da de-
putada Elbe Brandão, que
autoriza o Executivo a doar
a Janaúba o imóvel que es-

pecifica. O relator, deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva, opi-
nou pela constitucio-
nalidade com a emenda n°
1, que apresentou. A emen-
da retifica o número da fo-
lha em que está registrado
o imóvel, que será destina-
do ao funcionamento do
Projeto Shopping Popular.

• PL 3.389/06, do
deputado Mauri Torres, que
autoriza o Executivo a doar
imóvel a São Geraldo. O
relator, deputado Dalmo Ri-
beiro Silva, opinou pela
constitucionalidade da
matéria. O imóvel se desti-
na ao funcionamento de
escola municipal.

• PL 3.579/06, do
governador, que autoriza o

Executivo a doar a Bonfim
o imóvel que especifica,
destinado a ação de desen-
volvimento cultural e edu-
cacional. O relator, depu-
tado Gustavo Corrêa, opi-
nou pela constituciona-
lidade do projeto.

Também foram apre-
ciadas proposições que dis-
pensam a apreciação do
Plenário.
Presenças – Participaram
da reunião os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Gilberto Abra-
mo (PMDB), vice-presiden-
te; Adelmo Carneiro Leão
(PT), Gustavo Corrêa (PFL),
Dilzon Melo (PTB), Jayro
Lessa (PFL) e a deputada
Elbe Brandão (PSDB).

 A CCJ discutiu ontem projetos importantes, como a nova divisão judiciária do Estado

Ricardo Barbosa
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CCJ muda projeto sobre estrutura do TJ
e atende reivindicação de servidores
A Comissão de Cons-

tituição e Justiça (CCJ)
aprovou, na reunião extra-
ordinária de ontem o pare-
cer sobre o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 87/06,
do Tribunal de Justiça, que
altera a organização e a di-
visão judiciárias. Pela manhã,
o relator, deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), que tam-
bém preside a comissão, dis-
tribuiu cópias do parecer,
opinando pela constitu-
cionalidade do projeto na
forma do substitutivo nº 1.
Na reunião da tarde, foram
apresentadas 19 emendas,
aprovadas em separado, su-
gerindo a criação de novas
comarcas em Minas Gerais.
A emenda 19, de autoria do
próprio Dalmo Ribeiro Sil-
va, modifica o artigo 31 do
substitutivo, suprimindo a
revogação do artigo 337
da Lei Complementar nº
59/01, atendendo à princi-
pal reivindicação dos servi-
dores do TJ, que acompa-
nharam a reunião.

O artigo 337 permite
que servidores do Poder Ju-
diciário, de algumas espe-
cialidades específicas, que
sejam bacharéis em Direito
e estejam há pelo menos cin-
co anos no exercício do car-
go, poderão participar do
concurso de ingresso na Ma-
gistratura. A proposição ori-
ginal revogava este artigo,
o que causou manifestação
dos servidores.

O parecer foi aprova-
do com a abstenção do de-
putado Adelmo Carneiro
Leão (PT), que defendeu o
adiamento da votação. Ele
alegou que o projeto é
muito polêmico e precisa-
ria ser debatido mais am-
plamente para corrigir al-
gumas dis-torções. Ele
questionou vários artigos
e incisos do substitutivo,
sobretudo em relação ao
concurso público. Segun-
do o parlamentar, muitas

definições são autoritárias
e perigosas.

Adelmo Carneiro Leão
criticou, por exemplo, a li-
mitação de idade para in-
gresso na Magistratura –
mínimo de 25 e máximo de
65 anos -, argumentando
que a “humanidade está vi-
vendo e envelhecendo
mais”. Também condenou os
incisos II, IV, V, VI, VII e
VIII do artigo 165, que es-
tabelecem critérios de impe-
dimento para os candidatos
como “não apresentar defei-
to físico que o incapacite
para o exercício da Magis-
tratura” ou “possuir carac-
terísticas psicológicas ade-
quadas para o exercício do
cargo”. “É preciso uma aná-
lise criteriosa da proposi-
ção”, sugeriu.

O deputado Antônio
Júlio (PMDB) foi outro par-
lamentar que tentou adiar
a votação, embora, ao fi-
nal, tenha aceitado as ar-
gumentações do presiden-
te. A princípio, o parlamen-
tar propôs que as 19 emen-
das não fossem apresenta-
das na CCJ e, sim, na comis-
são seguinte.

Domingos Sávio (PSDB)
concordou com a votação,
mas fez um apelo aos depu-
tados para que o projeto
voltasse a ser revisto nas
próximas comissões por
onde passará. Como presi-
dente da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, ele se dispôs a
abrir a possibilidade de de-
bates, sugestões e emendas
a todos os deputados.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva explicou que o
projeto foi apresentado pelo
TJ em julho, teve a discus-
são adiada em função do pe-
ríodo eleitoral mas, em outu-
bro, voltou à pauta de deba-
tes. Segundo o parlamentar,
o assunto foi muito discuti-
do com desembargadores e
representantes do Tribunal.

PLC altera organização do
Poder Judiciário em MG
O PLC 87/06 tem como

objetivo atualizar a divisão ju-
diciária de Minas, contida na
Lei Complementar 59, de 2001.
Ele traz uma série de alterações
na organização e na estrutura
do Poder Judiciário estadual,
entre elas a extinção das cir-
cunscrições judiciárias previs-
tas na Lei Complementar 59
(Circunscrição Metropolitana e
do Vale do Aço); o aprimora-
mento das normas referentes à
classificação das comarcas
(mantém exigência de popula-
ção mínima de 250 mil habitan-
tes como critério para a classifi-
cação de comarca como entrância
especial); e a criação do deno-
minado “Sistema dos Juizados
Especiais” (integrado por unida-
des jurisdicionais, onde podem
servir até três juízes, atendidos
por secretaria única).

No projeto original, es-
tavam previstas a criação de
duas novas comarcas, Frontei-
ra e Juatuba, e mais 176 car-
gos de juiz de Direito em todo
o Estado. Em Belo Horizonte,

estão sendo criadas 54 novas
varas, e nas comarcas do in-
terior, outras 122, de acordo
com a justificativa enviada
pelo Tribunal de Justiça. O
substitutivo nº 1 acrescenta
a criação de mais 50 varas,
distribuídas  entre  27
comarcas do Estado.

 Ainda sobre a divisão
judiciária e atendendo a soli-
citação do Tribunal de Justi-
ça Militar, diante do cresci-
mento dos quadros da Polícia
Militar e do Corpo de Bombei-
ros, o projeto estabelece a
divisão do território mineiro
em quatro circunscrições ju-
diciárias militares.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te e relator; Gilberto Abramo
(PMDB), vice-presidente;
Adelmo Carneiro Leão (PT), An-
tônio Júlio (PMDB), Domingos
Sávio (PSDB), Miguel Martini
(PHS), Dilzon Melo (PTB),
Gustavo Corrêa (PFL), José
Henrique (PMDB), Paulo Cesar
(PDT) e Gustavo Valadares (PFL).

Os deputados Domingos Sávio e Adelmo Carneiro Leão

 Ricardo Barbosa
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Taxas de reboque de veículos cobradas
por BHTrans e Detran são questionadas
A BHTrans vai terceirizar

o pátio de guarda de veículos
apreendidos. O critério de jul-
gamento da licitação, já em
curso, será o maior desconto
dado às taxas cobradas atual-
mente. Essa foi uma das afir-
mações trazidas pela empresa
à reunião com convidados da
Comissão de Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social da
Assembléia Legislativa de Mi-
nas, realizada ontem. Na mes-
ma ocasião, o deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
informou que vai encaminhar
pedido ao Ministério Público
para apurar dados relativos ao
contrato da Logiguarda Guar-
da de Veículos e Equipamen-
tos Ltda., prestadora de ser-
viços de remoção e guarda de
veículos para o Detran.

A reunião teve o obje-
tivo de debater o valor das ta-
xas cobradas pelo reboque e
guarda de carros no Estado e
foi solicitada após denúncia
recebida pela comissão de que
a Logiguarda estaria se utili-
zando de outras empresas para
realizar os serviços de reboque,
pagando a elas um valor bem
menor que o recebido pelas
remoções. “Eles estão pagan-
do 40 reais aos terceirizados e
cobram 152 reais da popula-
ção”, disse Alencar.

O primeiro convidado a
falar foi o presidente do Sin-
dicato dos Despachantes de
Belo Horizonte, Antônio Lú-
cio da Silva. Ele criticou o
valor do reboque para motos,
que hoje é igual ao cobrado
para veículos leves, e a dife-
rença entre os valores de re-
boque cobrados pela inicia-
tiva privada, pelo Detran e
pela BHTrans. A diretora do
Sindicato das Empresas
Especializadas em Remoção
de Automóveis, Máquinas e
Afins (Sinder-MG), Paola
Lima, questionou a licitação
vencida pela Logiguarda e
deixou seu protesto em rela-
ção aos valores das taxas, con-
siderados abusivos.

Alencar da Silveira Jr. e Fábio Avelar durante a reunião de ontem

 Guilherme Bergamini

Projetos têm
pareceres
aprovados
Antes do início do de-

bate, os deputados da comis-
são aprovaram pareceres de
segundo turno a dois proje-
tos de lei e a dois requerimen-
tos que dispensam a aprecia-
ção do Plenário. O Projeto de
Lei (PL) 2.209/05, que dis-
põe sobre a colocação de lis-
ta de anúncios de vagas para
o trabalho, elaborada pelo
Sistema Nacional de Empre-
gos (Sine), no hall de entra-
da de repartições públicas,
teve parecer aprovado na for-
ma do vencido em primeiro
turno com a Emenda nº 1, que
acrescenta ao art. 1º que o
Sine e os Centros Públicos de
Promoção do Trabalho
(CPPTs) devem encaminhar
regularmente aos três pode-
res públicos as informações
que serão divulgadas.

O PL 2.934/06, que
dispõe sobre brinquedos,
material escolar e peças de
vestuário infantil apreendi-
dos e dá outras providênci-
as, teve parecer aprovado na
forma do vencido no 1º tur-
no. O projeto tem o objeti-
vo de destinar a institui-
ções filantrópicas e de ca-
ridade, por meio de doação,
os itens apreendidos e en-
caminhados à Polícia Civil
como produtos falsificados.
Presenças – Deputados
Alencar da Silveira Jr.
(PDT), presidente; Gustavo
Valadares (PFL); e deputa-
da Jô Moraes (PCdoB). Es-
tiveram presentes, ainda,
os deputados Dinis Pinhei-
ro (PSDB), Ivair Nogueira
(PMDB), e Fábio Avelar
(PSC). Além dos convidados
citados na matéria, parti-
ciparam o supervisor de
operações da BHTrans,
Bertoldo Souza Costa; e o
subchefe do Detran-MG,
Júlio César Galante Ariz.

Empresa afirma que seu
pátio registra prejuízo
André Portilho, gerente

de coordenação administrati-
va e de finanças da BHTrans,
disse que a cobrança de taxas
de remoção feita pelo órgão
começou em 1998. Em 1999,
a taxa era baseada na Ufir. Um
estudo de despesas, à época,
estimou o valor em 48 Ufirs.
Com o congelamento do índi-
ce, ainda em 1999, a BHTrans
passou a cobrança para 145
Ufirs, valor cobrado até hoje,
equivalente a R$ 150. André
foi questionado sobre o au-
mento brusco do valor em
Ufirs em tão pouco tempo. Ele
informou não ter dados e ci-
tou que, provavelmente, isso
teve relação com o aumento
de despesas do órgão e com a
desvalorização da Ufir.

O representante da
BHTrans citou números relati-
vos ao pátio. Segundo ele, nos
meses de julho, agosto e se-
tembro, o balancete apresenta
déficit. “A despesa foi de 289
mil reais, enquanto a receita
foi 111 mil reais”, declarou. De
acordo com André, a empresa
que realiza o trabalho de rebo-
que recebe, hoje, R$ 18,40 por

hora à disposição e R$ 0,76
por quilômetro rodado para
veículos leves. Questionado
por que o cidadão não pode
escolher o reboque a ser utili-
zado, o que seria mais barato
(o valor médio cobrado pela
iniciativa privada é R$ 80), ele
respondeu que na maioria das
remoções, o proprietário do
veículo não está presente.

O gerente deu informa-
ções sobre a terceirização do
pátio de depósito de veícu-
los da prefeitura. “Vamos en-
cerrar o pátio da BHTrans com
a entrada de uma empresa
terceirizada. A licitação está
prevista para terminar em 30
de janeiro e está em fase de
habilitação dos concorren-
tes”, avisou. Segundo ele, em
março de 2007, a empresa ven-
cedora do processo licitatório
deve começar seus trabalhos.

Os carros apreendidos
pelo Detran têm natureza di-
ferente daqueles retidos pela
BHTrans. Eles são veículos ir-
regulares em relação ao Esta-
do, com problemas de paga-
mento de multas e de impos-
tos atrasados, por exemplo.
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Aprovados pareceres sobre adicional
de desempenho e efetivo da PMMG
A Comissão de Adminis-

tração Pública da Assembléia
aprovou, ontem, pareceres fa-
voráveis de 1º turno aos Pro-
jetos de Lei (PLs) 3.694/06,
que altera as regras do adicio-
nal de desempenho (ADE) no
Poder Executivo, e 3.467/06,
que fixa o efetivo da Polícia
Militar do Estado de Minas
Gerais (PMMG). A votação dos
pareceres foi dificultada pe-
los protestos de servidores,
que fizeram o presidente da
comissão, deputado Fahim
Sawan (PSDB), interromper a
reunião por duas vezes. A reu-
nião aconteceu no Auditório
da Assembléia, onde não há
isolamento acústico.

Na mesma reunião, fo-
ram distribuídas cópias (avul-
sos) do parecer do deputado
Fahim Sawan ao Projeto de
Resolução (PRE) 3.768/06,
que delega ao governador po-
deres para legislar sobre a estru-
tura da administração direta e
indireta do Poder Executivo.
Com a distribuição, foi con-
vocada reunião extraordiná-
ria da mesma comissão para as
22h15 de ontem para votar o pa-
recer de 1º turno sobre o projeto.

O PRE 3.768/06 delega
ao Executivo poderes legisla-

tivos para criar, incorporar,
transferir, extinguir e alterar
órgãos públicos, inclusive au-
tônomos, ou unidades da ad-
ministração direta, bem como
modificar a estrutura orgâni-
ca das entidades da adminis-
tração indireta; além de criar,
transformar e extinguir car-
gos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e enti-
dades do Poder Executivo, al-

terando suas denominações,
atribuições, requisitos para
ocupação, forma de recruta-
mento, sistemática de remu-
neração, jornada de trabalho
e distribuição na estrutura
administrativa.

O governador também
poderá dispor sobre as par-
celas remuneratórias, incluí-
das as gratificações, dos car-
gos em comissão e funções de

confiança; proceder à realo-
cação de atividades e progra-
mas no âmbito do Poder Exe-
cutivo e ao remanejamento
de dotações orçamentárias
em decorrência da aplica-
ção do disposto anterior-
mente; e alterar as vincu-
lações das entidades da ad-
ministração indireta. A de-
legação irá vigorar até 31
de janeiro de 2007.

Servidores estaduais lotaram o Auditório para acompanhar a análise do PL 3.694/06

 Ricardo Barbosa

Projeto vai para a Comissão de Fiscalização
O PL 3.694/06 ainda

precisa ser analisado pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, em 1º
turno, para ir ao Plenário. O
projeto altera a Lei 14.693,
de 2003, que cria o Adicional
de Desempenho (ADE) para
servidores públicos da admi-
nistração direta, autárquica e
fundacional do Executivo. O
projeto detalha os limites sa-
lariais para concessão do ADE.
A Lei 14.693 diz apenas que
o adicional chegará ao máxi-
mo de 70% do vencimento
básico. O novo projeto cria
uma escala, em que esse limi-
te é fixado conforme o núme-
ro de avaliações de desempe-

nho individual (ADIs) ou ava-
liações especiais de desem-
penho (AEDs) satisfatórias
que cada servidor obtenha.
O servidor que alcançar três
avaliações satisfatórias po-
derá obter um adicional má-
ximo de 6% de seu venci-
mento básico. Esse percentual
sobe progressivamente, até
atingir o máximo de 70% do
vencimento básico para o ser-
vidor que obtiver 35 avalia-
ções satisfatórias.

O parecer aprovado na
comissão mantém o substi-
tutivo nº 1, de autoria da
Comissão de Constituição e
Justiça. O substitutivo reti-
rou a previsão de que o pa-

gamento do ADE será suspen-
so no caso de não haver re-
cursos disponíveis. O substi-
tutivo procurou especificar
ainda que serão considera-
dos satisfatórios os resulta-
dos das ADIs, das AEDs e da
execução das ações inte-
grantes do Plano Plurianual
de Ação Governamental
(PPAG) iguais ou superiores
a 70% das avaliações.

Apesar de não ter vota-
do contra o parecer, o depu-
tado Antônio Júlio fez críti-
cas ao projeto. Segundo ele,
a avaliação elaborada pelo
Executivo vem se transfor-
mando em uma questão
pessoal, gerando injustiças no

interior do Estado. Ele tam-
bém advertiu que a proposta
pode gerar uma indústria de
precatórios.
Polícia Militar – Com aprova-
ção do parecer favorável da
Comissão de Administração, o
PL 3.467/06, do governador,
que fixa o efetivo da PMMG,
está pronto para retornar ao
Plenário, a fim de ser votado
em 1º turno. Leia a matéria
completa na internet
Presenças – Deputados
Fahim Sawan (PSDB), presi-
dente; Gustavo Valadares
(PFL), vice; Antônio Júlio
(PMDB), Dinis Pinheiro
(PSDB), Ricardo Duarte (PT)
e Dilzon Melo (PTB).
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Imprensa Oficial: projeto que beneficia
servidores tem parecer aprovado na FFO
A Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentá-
ria emitiu ontem parecer fa-
vorável de 1º turno ao Proje-
to de Lei (PL) 3.695/06, que
altera a Lei 15.470, a qual ins-
titui as carreiras do grupo de
atividades de gestão, plane-
jamento, tesouraria e audito-
ria e político-institucionais.
A alteração decorre da neces-
sidade de se corrigir tratamen-
to jurídico equivocado dado
a servidores da extinta Im-
prensa Oficial, transformada
em autarquia em 1993.

O parecer do relator,
deputado Sebastião Helvécio
(PDT), informa que o impacto
financeiro anual decorrente
da regularização da situação
dos servidores inativos do
extinto órgão autônomo e
atual autarquia corresponde a
R$ 3.931.218,06, valor em
conformidade com os limites
de despesa com pessoal esta-
belecidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Para aprimorar a reda-
ção do projeto, a relatoria
opinou pela aprovação na for-
ma do substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça, com a subemenda nº

1 à emenda nº 1, que fora apre-
sentada pela Comissão de Ad-
ministração Pública.
Adicional de desempenho –
A comissão também analisou
o PL 3.694/06, responsável
por alterar dispositivos da Lei
14.694/06, que institui o
Adicional de Desempenho
(ADE) para servidores da ad-
ministração pública direta,

autárquica e fundacional do
Poder Executivo.

O relator, deputado
Dilzon Melo (PTB), deu pare-
cer pela aprovação em 1º tur-
no, mas a deputada Elisa Cos-
ta (PT) pediu vista do proje-
to. “Precisamos avançar mais
nas negociações. O projeto foi
um avanço, mas não o sufici-
ente para recuperar a digni-

dade dos servidores mineiros.
Remunerar bem os servidores
é investimento e significa ser-
viço público de qualidade à
população”, justificou.
Presenças – Deputados Do-
mingos Sávio (PSDB), presi-
dente; Dilzon Melo (PTB), José
Henrique (PMDB), Sebastião
Helvécio (PDT) e deputada
Elisa Costa (PT).

MEIO AMBIENTE

Grupo discute implementação de propostas
da Comissão de Governança Ambiental
Parlamentares e repre-

sentantes de entidades liga-
das ao meio ambiente se reu-
niram ontem para discutir a
implementação das recomen-
dações contidas no relató-
rio final da Comissão Espe-
cial de Governança Ambien-
tal. Ontem ficou decidido
que será encaminhado um
ofício através da Comissão
de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais ao governador
Aécio Neves, solicitando a
instituição de um grupo de

trabalho para dar seqüência
ao trabalho da comissão.

“O grande problema da
Assembléia é que ela levanta
problemas, chama a socieda-
de para discutir, dá o diag-
nostico, mas pára por aí”,
afirmou o deputado Paulo
Piau (PPS), presidente da co-
missão especial. O deputado
defende a criação de um novo
grupo para pensar a política
ambiental do Estado.

O deputado Doutor
Ronaldo (PDT), relator da

comissão, propôs que o gru-
po funcione dentro da Co-
missão de Meio Ambiente,
“mesmo que para isso seja ne-
cessário mudar o Regimento
Interno”. Já o deputado eleito
Deiró Marra (PL) disse que é pre-
ciso mudar o paradigma de que
a lei ambiental de Minas é uma
das mais modernas do País.

A secretária executiva
do Conselho de Empresas
para o Meio Ambiente da
Fiemg, Patrícia Boson, disse
que “quem manda no meio

ambiente atualmente no Es-
tado é o Ministério Público,
e se a lei permite isso, é por-
que ela é ruim”.

A assessora da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Priscila de
Carvalho Oliveira, lembrou que
já existe uma instância onde
essas discussões podem
acontecer: a Comissão Asses-
sora de Políticas Públicas
Ambientais da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

A Comissão de Fiscalização Financeira tinha em pauta ontem projetos de interesse do funcionalismo

 Alair Vieira
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Coletânea de textos sobre literatura
e nação é lançada no Salão Nobre

Foi lançado ontem, em
solenidade no Salão Nobre, o
livro “Ficções do Brasil – Con-
ferências sobre literatura e
identidade nacional”. A obra
reúne textos das conferênci-
as apresentadas no seminário
“Literatura e sociedade: Cul-
tura e identidade nacionais
na ficção brasileira”, realiza-
do em 2004 pela Escola do
Legislativo. Conta, também,
com texto da professora da
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, Maria Cecília
Boechat, convidada especial-
mente para escrever sobre o
escritor José de Alencar.

O coordenador do proje-
to, Marcílio França Castro, agra-
deceu a colaboração dos profis-
sionais envolvidos e o apoio da
ALMG. Ele ressaltou o diálogo
promovido pela obra entre lite-
ratura e nação. “Alguns autores
assumiram o projeto de mapear
a nação, projeto traído pela força
dissipadora da ficção”, comen-
tou. Já o gerente-geral da Es-
cola do Legislativo, Alaôr Mar-
ques Júnior, afirmou que o li-
vro é um exemplo de que o

Legislativo deve ir além do
aprimoramento dos próprios
profissionais, devendo esten-
der seu apoio a outras ações
que promovam a reflexão so-
bre o Estado e a sociedade.

Os oito especialistas
discorrem sobre importantes

escritores brasileiros que vi-
veram nos séculos XIX e XX.
Além de Marcílio, a edição,
preparação e revisão dos tex-
tos que compõem a obra fo-
ram de responsabilidade dos
redatores Ana Martins Mar-
ques, Anderson Fortes de

Almeida, Denise Gontijo Ma-
chado, Francisco de Morais
Mendes e Sérgio Cantini
Nunes, servidores da Gerência-
Geral de Consultoria Temática.
O prólogo é assinado pelo co-
ordenador da publicação e por
Ana Martins Marques.

A coletânea de textos de “Ficções do Brasil” foi preparada por servidores da Assembléia Legislativa

Guilherme Bergamini

POSSE

Presidente comparece a solenidade no MP
O presidente da Assem-

bléia Legislativa, deputado Mauri
Torres (PSDB), participou ontem
da solenidade de posse do pro-
curador-geral de Justiça, Jarbas
Soares Júnior, realizada na sede
do Ministério Público Estadual.
Também participaram da cerimô-
nia o governador Aécio Neves
(PSDB) e o prefeito de Belo Hori-
zonte, Fernando Pimentel (PT).

O chefe do Ministério Pú-
blico foi empossado perante o
governador e o colégio de pro-
curadores de Justiça. Ele foi elei-
to pela maioria dos votos dos pro-
curadores e promotores para um
segundo mandato, com duração
de dois anos. Jarbas Soares
Júnior está à frente da instituição
desde o início do ano passado.

Alair Vieira
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Copasa
A deputada Elisa Costa (PT)
falou sobre o apoio do Bloco
PT/PCdoB à mobilização dos
servidores pela aprovação dos
Projetos de Lei 3.476/06 e
3.477/06, que reajustam sa-
lários do pessoal do Judiciá-
rio estadual. Outro tema abor-
dado pela parlamentar foi a
criação de subsidiárias da
Copasa. Segundo ela, a em-

presa é responsável pelos ser-
viços de saneamento, coleta
e tratamento de esgoto, dre-
nagem pluvial e urbana em
Minas Gerais e, por isso, é pre-
ciso aprofundar os debates
sobre a proposta de criação
das subsidiárias. “Minas tem
um grade déficit no sanea-
mento, é preciso resgatar o
papel público da Copasa. Te-
mos debatido o assunto em

audiências públicas com di-
versos segmentos da socieda-
de”, disse. Elisa Costa afirma
que 30% das ações da empre-
sa são negociadas em bolsa
de valores e que isso desvir-
tua os objetivos da estatal,
que passa a  buscar lucro para
os investidores. A deputada fi-
nalizou criticando a proposta
de política remuneratória para
os servidores do Executivo.

IDH
O deputado João Leite
(PSDB) disse que a Assembléia
está analisando a proposta da
criação de subsidiárias da
Copasa, de forma democráti-
ca, e que não existe a inten-
ção de privatizar a companhia.
Além disso, ele acrescentou
que não haverá aprovação en-
quanto não houver estudos
técnicos conclusivos que com-

prem a viabilidade da propos-
ta. O parlamentar disse tam-
bém que Minas ocupa o 11º
lugar no ranking do Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH) no País e que o gover-
no Aécio Neves tem o desa-
fio de promover melhorias no
saneamento básico da popu-
lação que vive nos lugares
mais remotos do Estado. O
deputado ainda recomendou

à base de apoio do prefeito
Fernando Pimentel na Câma-
ra Municipal que cuide me-
lhor dos servidores munici-
pais, que estariam sendo per-
seguidos pela atual adminis-
tração. Ele afirmou que o
PSDB é favorável à aprovação
em 2º turno dos Projetos de
Lei 3.476/06 e 3.477/06,
que beneficiam servidores do
Poder Judiciário.

Dia-a-dia na Assembléia
O deputado Domingos Sávio
(PSDB) falou sobre o papel da
Assembléia e explicou como
tem sido o trabalho na Casa.
“Quando cheguei aqui, sur-
preendi-me com a infinidade
de coisas a serem feitas no
dia-a-dia. A ALMG é um elo
com a comunidade e o traba-
lho de um parlamentar não é
somente votar. O voto é fun-

damental, mas é a conclusão
de um trabalho”, afirmou. Se-
gundo o parlamentar, nesta
legislatura foram votados qua-
se 100% dos projetos apre-
sentados. “Isso nos dá a cer-
teza de que procuramos fazer
de Minas um exemplo para o
País”, disse. Domingos Sávio
também afirmou que os proje-
tos dos servidores do Judiciá-
rio serão votados em tempo

hábil. O parlamentar defendeu
o Programa de Fortalecimen-
to e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de
Saúde (SUS) em Minas Gerais
(Pro-Hosp), que vai destinar re-
cursos para os hospitais parcei-
ros do SUS. “Um programa
como esse é vitorioso, quem ga-
nha é o cidadão. Queremos que
Aécio leve o programa a cidades
pequenas do Estado”, disse.

Ipsemg
O deputado Edson Rezende
(PT) elogiou o 6º Encontro
dos Servidores da Justiça do
Estado, do qual participou e
onde defendeu a união da
categoria para melhorar o
Ipsemg. “O Ipsemg é patri-
mônio de todos”, disse. O
deputado também comentou
o PLC 59/05, que trata da
quitação da dívida do Esta-

do com o instituto. Ele disse
que os recursos deveriam ter
sido depositados desde
2002. “O Estado está deixan-
do de cumprir um papel im-
portante de melhorar o aten-
dimento à saúde no interior
de Minas”, disse. O parlamen-
tar criticou o fato de o go-
verno não ter quitado essa
dívida para viabilizar mais
investimentos na saúde dos

servidores. Edson Rezende
leu o jornal Expressão, do
Sindicato dos Servidores da
Justiça (Sinjus), que criti-
cou o PL 3.669/06, que es-
tabelece as diretrizes da po-
lítica remuneratória dos ser-
vidores do Poder Executivo.
Segundo a publicação, o
foco do projeto é o equilí-
brio fiscal, e o servidor fica
em segundo plano.
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ORDEM DO DIA

Funam, de Pirapora, será homenageada
A Fundação Educacio-

nal do Alto e Médio São Fran-
cisco (Funam) será homena-
geada pela Assembléia
Legislativa. Durante Reunião
Ordinária do Plenário de on-
tem, presidida pelo deputa-

do Rêmolo Aloise (PSDB), foi
deferido requerimento do de-
putado Gil Pereira (PP) e ou-
tros solicitando a homenagem em
uma Reunião Especial. A Funam
tem sede em Pirapora e come-
mora 25 anos de existência.

Outro requerimento de-
ferido, do deputado Weliton
Prado (PT), solicita a retirada
de tramitação do Projeto de
Lei (PL) 18/03, de sua auto-
ria, que aguardava parecer em
comissão. A proposição insti-

tui a cobrança de meia-entra-
da em estabelecimentos cultu-
rais, de lazer e esportivos.

Foram aprovados ainda
os pareceres de redação final
dos PLs 1.776/04; 2.088/05,
2.442/05 e 2.744/05.

Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária.

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.467/06
Do governador, que fixa o efetivo da Polícia Militar. Votação em 1o turno

PRE 3.768/06
Da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao governador
atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura adminis-
trativa do Poder Executivo. Discussão em 1o turno (urgência)

PLC 78/06
Do procurador-geral de Justiça, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria
do Ministério Público. Discussão em 2o turno

PLC 86/06
Do governador, que reestrutura os critérios de avaliação de desempe-
nho e produtividade dos militares. Discussão em 1o turno

PL 623/03
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que institui o Dia dos Jipeiros.
Discussão em turno único

PL 3.568/06
Do deputado André Quintão, que institui o Dia do Fundo Amigo da
Criança. Discussão em turno único

PL 2.625/05
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo ao município de Passa Tempo. Discussão em 2o turno

PL 2.675/05
Do deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política Estadual de
Incentivo ao Turismo Educativo. Discussão em 2o turno

PL 2.751/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Rio Pomba. Discussão em 2o turno

PL 2.752/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Ubá. Discussão em 2o turno

PL 2.769/05
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel ao muni-
cípio de Pavão. Discussão em 2o turno

PL 3.077/06
Do deputado Dimas Fabiano, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de Aiuruoca. Discussão em 2o turno

PL 3.085/06
Do deputado Jayro Lessa, que autoriza doação de imóvel do Poder Exe-
cutivo ao município de Governador Valadares. Discussão em 2o turno

PL 3.151/06
Do deputado Márcio Kangussu, que autoriza doação de imóvel do Po-
der Executivo ao município de Jequitinhonha. Discussão em 2o turno

PL 3.193/06
Do deputado José Henrique, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de Itanhomi. Discussão em 2o turno

PL 3.354/06
Do deputado Mauri Torres, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de São Miguel do Anta. Discussão em 2o turno

PL 3.436/06
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Araguari. Discussão em 2o turno

PL 3.476/06
Do Tribunal de Justiça, que contém os quadros de pessoal da secreta-
ria do TJMG. Discussão em 2o turno

PL 2.081/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Campos Altos. Discussão em 1o turno

PL 2.586/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Aiuruoca. Discussão em 1o turno

PL 2.737/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Bicas. Discussão em 1o turno

PL 3.192/06
Do deputado Ivair Nogueira, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de Monsenhor Paulo. Discussão em 1o turno

PL 3.231/06
Da deputada Lúcia Pacífico, que modifica a Lei 15.018, de 2004, que obriga
as instituições que menciona a afiarem aviso aos portadores de marca-
passo nas portas equipadas com detector de metal. Discussão em 1o turno

PL 3.322/06
Do deputado George Hilton, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de Itaúna. Discussão em 1o turno

PL 3.406/06
Do deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo ao município de Silveirânia. Discussão em 1o turno

PL 3.477/06
Do Tribunal de Justiça, que contém os quadros de pessoal da secretaria do
Tribunal de Justiça Militar e das secretarias de Juízo Militar. Discussão em 1o turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária.
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Pains) – reunião para obter esclarecimen-
tos sobre atos abusivos supostamente praticados por policiais civis contra
servidores da prefeitura municipal. Convidados: chefe da Polícia Civil,
Otto Teixeira Filho; prefeito de Pains, Ronaldo Márcio Gonçalves; presi-
dente da Câmara Municipal, Rosimar Machado; corregedor-geral da Polí-
cia Civil, José Judson da Silva; delegado de polícia de Pains, Ricardo
Augusto de Bessas; perito criminal da Polícia Federal, Adriano Rodrigues
Reis; promotora de justiça da comarca de Arcos, Rosiley Fátima Borges;
coordenador do CAO-DH, promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira; servidores
da prefeitura de Pains, Bruno Feire Marinho e Paulo César da Silva. Autores do
requerimento para a reunião: deputados Durval Ângelo e Roberto Ramos
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – “O novo processo de
execução de títulos judiciais”
9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – reunião para discutir o controle e a
avaliação do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, com ênfase no
município de Belo Horizonte. Convidados: secretário de Estado da Saúde,
Marcelo Gôuvea Teixeira; secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte,
Helvécio Miranda Magalhães Júnior; representantes dos conselhos Estadu-
al e Municipal de Saúde; jornalistas do Estado de Minas, Gustavo Werneck,
Cristiana Andrade, Glória Tupinambás, Izabela Ferreira Alves, Júnia Oliveira,
Marlos Ney Vidal, Paulo Henrique Lobato, Pedro Ferreira e Renata Nunnes.
Autor do requerimento para a reunião: deputado Adelmo Carneiro Leão
9h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
reunião para debater o PLC 87/06, do Tribunal de Justiça, que altera a
organização e a divisão judiciária do Estado. Convidados: presidente do
TJMG, desembargador Orlando Adão Carvalho; procuradora-geral de Justi-
ça em exercício, Ana Ivanete dos Santos; representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, Raimundo Cândido Júnior; presidente da Associação
dos Magistrados Mineiros (Amagis), Carlos Augusto de Barros Levenhagem.
Autor do requerimento para a reunião: deputado Leonardo Quintão
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) – reu-
nião para discutir as ações de preservação dos mananciais de abaste-
cimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Convi-
dados: secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, Manoel Costa; presidente da Copasa, Márcio Augusto Vascon-
celos Nunes; coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente, procurador Rodrigo Cançado Anaya Rojas, diretor-geral do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Paulo Teodoro de
Carvalho; prefeito de Pedro Leopoldo e presidente da Associação de
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel),
Marcelo Gonçalves; prefeito de Vespasiano e presidente do Consórcio
de Gestores Municipais do Ribeirão da Mata, Ademar José da Silva;
coordenador-geral do projeto Manuelzão e presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Apolo Heringer Lisboa;  coorde-
nador-geral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Mauro
da Costa Val. Autores do requerimento para a reunião: deputados
Laudelino Augusto, João Leite e Doutor Ronaldo; discussão e vota-
ção de parecer sobre o PL 2.562/05, do deputado Carlos Gomes, que
institui a coleta seletiva de lixo nas escolas públicas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discussão e

votação de parecer sobre o PRE 3.768/06, da Comissão de Constituição
e Justiça, que delega ao governador atribuição para elaborar leis desti-
nadas a alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo
10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discussão e votação de pareceres sobre o PL 3.380/06, dos deputados
Rogério Correia e Padre João, que dispõe sobre a isenção de pagamento
da conta de energia para consumo inferior a 100 kw-h/mês; além de
outros projetos de doação de imóveis
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para home-
nagear o Clube Atlético Mineiro, a requerimento do deputado João Leite
14h30
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho I) – discus-
são e votação de pareceres sobre o PRE 3.493/06, da comissão, que aprova
alienação de terras devolutas; PL 2.257/05, do deputado Carlos Pimenta,
que dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agri-
cultores familiares e consumidores; e PL 3.330/06, do deputado Leonardo
Moreira, que dispõe sobre o desenvolvimento de programas, projetos e ativi-
dades visando incentivar os criadores de gado a integrarem o Sistema Brasi-
leiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) –
discussão e votação de pareceres sobre o PL 3.216/06, da deputada Lúcia
Pacífico, que dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para
reparos e estabelece as informações que devem ser fornecidas ao consumidor
nesses casos; PL 3.444/06, do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre
a inclusão do telefone e endereço do Procon na nota fiscal de venda ao
consumidor emitida pelos estabelecimentos comerciais; e PL 3.528/06, do
deputado Neider Moreira, que estabelece a implantação da codificação
hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar no Estado
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discussão e votação de
pareceres em fase de redação final
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) – discussão e votação de parecer sobre o PL 3.656/06, do deputa-
do Durval Ângelo, que institui o terceiro domingo de julho como data
comemorativa do Caminho da Luz no calendário turístico do Estado
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
IV) – discussão e votação de parecer sobre o PL 2.400/05, da deputada
Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a adoção de material escolar e livros
didáticos pelos estabelecimentos de ensino
15h30
• Comissão Especial de Indicação de Membro do Conselho Estadual de
Educação (Plenarinho IV) – reunião para sabatinar os indicados José
Eustáquio Machado Coelho e Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira
17 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) –
discussão e votação de parecer sobre o PL 3.694/06, do governador,
que altera a Lei 14.693, de 2003, que institui o Adicional de Desempe-
nho para servidores do Poder Executivo
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Turismo e Educação

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária de Plenário

13h15Mundo Político

13h45 Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo

14h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Turismo e Educação

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária de Plenário

21h Assembléia Debate (inédito) – Governo de coalizão

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário

1h Panorama – Turismo e Educação

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


