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Projeto que cria gratificação no MP é
aprovado em redação final no Plenário
Com 52 votos favoráveis

e 7 contrários, foi aprovado
em 2º turno, ontem, na Reu-
nião Extraordinária de Plená-
rio da manhã, o Projeto de Lei
Complementar 17/07, do pro-
curador-geral de Justiça. Tam-
bém aprovado em redação fi-
nal na reunião, o projeto cria
uma gratificação para promo-
tores que acumulam funções
em mais de um vara ou
comarca, além de uma inde-
nização por plantões aos fi-
nais de semana e feriados.

A proposição foi apro-
vada na forma do substitutivo
nº 1, apresentado ao texto
aprovado em 1º turno. Entre
as principais alterações do
novo texto estão a retirada do
prazo de 24 horas para a co-
municação prévia de inspeções
e fiscalizações a serem realiza-
das pelo MP e a adequação das
condições para a perda de car-
go de promotor à legislação
federal sobre o assunto.
Página 8 O Plenário ficou lotado para a votação do PLC 17/07, que cria gratificação para o MP

Marcelo Metzker

Redistribuição do ICMS e agressão a
dona de casa são tratados em reuniões
O Projeto de Lei

637/07, que altera os cri-
térios de distribuição de
repasses do Imposto sobre
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS)
para os municípios, foi
motivo de polêmica on-
tem. Prefeitos do Triân-
gulo Mineiro não querem
a aprovação do PL. Eles
participaram de reunião
da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária no município de Pra-
ta, a pedido do presiden-
te da comissão, deputado
Zé Maia (PSDB).

De autoria do de-
putado Dinis Pinheiro
(PSDB), o projeto trata da
distribuição de 4,67% do
ICMS, parcela dividida en-
tre os municípios na pro-
porção direta do chama-
do Valor Adicionado Fis-
cal (VAF), que representa
o movimento econômico
de cada cidade. O objeti-
vo é beneficiar os muni-
cípios com arrecadação de
ICMS per capita inferior à
média estadual, a maior
parte deles no Vale do
Jequitinhonha e no Norte
de Minas. Estima-se que a

mudança beneficiaria 762
municípios.

Já a Comissão de Di-
reitos Humanos recebeu a
denúncia da dona de casa
Regina Célia Abade, de 46
anos. Ela afirmou que te-
ria sido agredida e alge-
mada numa loja do Ponto
Frio, em Belo Horizonte,
por dois policiais. Pre-
sentes à reunião, os sol-
dados PM Gustavo Gon-
çalves e Gláucia Simões,
acusados dos maus-tra-
tos, desmentiram as acu-
sações de brutalidade.
Página 4

Propostas para
crianças são
recebidas
A Comissão de Partici-

pação Popular recebe convi-
dados para conhecer as pro-
postas dos movimentos de
defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente para o
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG) 2008-
2011. A reunião acontece
hoje, às 9 horas, dia em que
se comemoram os 17 anos do
Estatuto dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente. O PPAG
será discutido e votado na
Assembléia no segundo se-
mestre de 2007.
Agenda
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Comissão de Saúde aprova parecer de
projeto de cartazes sobre uso de  drogas

Foi aprovado em 2º tur-
no, na reunião de ontem da
Comissão de Saúde, o pare-
cer do projeto que obriga
boates e demais casas notur-
nas a afixar cartazes alertando
sobre o uso de drogas. Tra-
ta-se do Projeto de Lei (PL)
635/07, dos deputados
Weliton Prado (PT) e
Vanderlei Jangrossi (PP),
cujo parecer foi aprovado
na forma do vencido em 1º
turno, quando recebeu o
substitutivo nº 1 da Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) aprimorando o
texto. A proposição prevê
multas no caso de descum-
primento da lei.

Também foi aprovado
em 2º turno o parecer do PL
122/07, do deputado Ivair
Nogueira (PMDB), que dispõe
sobre a instalação e a
obrigatoriedade de manuten-
ção programada dos sistemas
de ar-condicionado. O pare-
cer foi aprovado na forma do
vencido em 1º turno. O pro-
jeto estabelece critérios para
instalação e manutenção de

aparelhos e centrais de ar-
condicionado em estabeleci-
mentos comerciais e indus-
triais, prédios públicos e pri-
vados, hospitais, hotéis, clí-

nicas ou similares. No 1º tur-
no, a proposição recebeu o
substitutivo nº 1, da CCJ, de-
terminando que a manutenção
dos sistemas seja realizada com

maior freqüência e seja utili-
zado o “filtro absoluto”, em
observância às normas do Mi-
nistério da Saúde, da ABNT
e de outros órgãos técnicos.

Servidor poderá ganhar
filtro solar no trabalho
As empresas públicas e as

que prestam serviço ao Estado
poderão ser obrigadas a forne-
cer protetores solares a seus ser-
vidores que exerçam atividades
ao ar livre. Esse é o teor do
substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) ao PL 455/07,
que previa, originalmente, o for-
necimento do protetor solar

também pelas empresas priva-
das. O substitutivo da CCJ foi
acatado pelo relator da propo-
sição na Comissão de Saúde,
deputado Doutor Rinaldo
(PSB). A proposição é de au-
toria do deputado Gustavo
Corrêa (DEM), que se encontra
licenciado para exercer o car-
go de secretário de Estado de
Esportes e da Juventude.

Em seu parecer, o depu-
tado Doutor Rinaldo lembrou
que a proposta é bem aceita,
“uma vez que se trata de impor-
tante medida de prevenção con-
tra doenças de pele, em especi-
al o câncer”. O relator destacou
ainda que os filtros solares são
os meios mais modernos de pro-
teção contra a radiação solar.

PL prevê conscientização
sobre epilepsia em Minas

Foi aprovado ainda, em
1º turno, o parecer do PL
742/07, do deputado Carlin
Moura (PCdoB), que institui
o Programa de Prevenção à
Epilepsia e Assistência às Pes-
soas com Epilepsia. O parecer
foi aprovado na forma do
substitutivo nº1, da CCJ, que,
por encontrar vícios de ori-
gem, transformou o texto em
Semana de Conscientização
sobre a Epilepsia. Segundo o
relator na Comissão de Saúde,
deputado Hely Tarqüínio (PV),
ao acatar a modificação pro-
posta pela CCJ, ele concordou
que o projeto não inova o
ordenamento jurídico, “uma
vez que o tratamento da epi-
lepsia, inclusive cirúrgico, se

necessário, já foi devidamen-
te autorizado pelo Ministério
da Saúde, por meio da Porta-
ria nº46, de 1994”.

A comissão provou tam-
bém cinco proposições que
dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia e um
requerimento da deputada
Elisa Costa (PT) que pede o
envio de ofício ao Congresso
Nacional, solicitando que o
Projeto de Lei 4.384/94 seja
votado o mais rápido possí-
vel, para que ocorra a regula-
mentação das farmácias como
estabelecimentos de saúde.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente; Hely
Tarqüínio (PV), vice; Doutor
Rinaldo (PSB) e Paulo Cesar (PDT).

Guilherme Bergamini

PL que determina manutenção em ar-condicionado recebeu também parecer favorável
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Prefeitos do Triângulo Mineiro são
contra mudança na divisão do ICMS
Prefeitos do Triângulo

Mineiro não querem a aprova-
ção do Projeto de Lei (PL)
637/07, que altera os crité-
rios de distribuição de repas-
ses do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para os municípios.
Eles participaram de reunião
da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária rea-
lizada em Prata, ontem, a pe-
dido do presidente da comis-
são, deputado Zé Maia (PSDB).

De autoria do deputa-
do Dinis Pinheiro (PSDB), o
PL 637/07 trata da distribui-
ção de 4,67% do ICMS, par-
cela dividida entre os muni-
cípios na proporção direta do
chamado Valor Adicionado
Fiscal (VAF), que representa o
movimento econômico de
cada cidade. O objetivo é be-
neficiar os municípios com
arrecadação de ICMS per capita
inferior à média estadual, a
maior parte deles no Vale do
Jequitinhonha e no Norte de
Minas. Estima-se que a mu-
dança beneficiaria 762 muni-
cípios, enquanto outros 91
teriam perda de receita.

Dos 35 municípios do
Triângulo Mineiro, 27 teriam
queda nos repasses de ICMS com
a aprovação do PL 637/07 se-
gundo projeções feitas pela
Consultoria da Assembléia. É
o caso de Prata, onde a recei-
ta com ICMS cairia de R$ 523
mil para R$ 450 mil mensais
(redução de 14%). Uberlân-
dia, a cidade mais rica da re-
gião, veria seus repasses de
ICMS caírem de R$ 13,2 mi-
lhões para R$ 12,2 milhões ao
mês (queda de 7%). A maior
redução percentual – 33% –
seria verificada em Co-
mendador Gomes, onde a re-
ceita passaria de R$ 126 mil
para R$ 84 mil mensais.

Os prefeitos da região
são todos contrários a essa
mudança e fizeram duras crí-
ticas ao PL 637/07. “Solida-
riedade tem limite”, afirmou
o prefeito de Campina Verde,
Fradique Gurita da Silva. “Não

vamos abaixar a cabeça e acei-
tar essa imposição”, avisou a
prefeita de Itapagipe, Benice
Nery Maia. Os prefeitos alegam
que os orçamentos municipais
são comprometidos com os

investimentos constitucionais
em saúde e educação. Além
disso, muitas prefeituras arcam
com despesas que seriam de
responsabilidade do Estado,
como a manutenção de cadeias

e delegacias de polícia. Eles
reclamam também que a vinda
das usinas de álcool tem trazi-
do uma grande população flu-
tuante, que gera novas deman-
das de serviços públicos.

Projeto será debatido no 2º semestre
Na Comissão de Assun-

tos Municipais e Regiona-
lização, o PL 637/07 recebeu
um substitutivo, elaborado
pelo deputado Weliton Pra-
do (PT), que altera os crité-
rios do texto original de
modo a atenuar a perda de
receita dos municípios mais
ricos. Além disso, o
substitutivo prevê que a fu-
tura lei só será colocada em
prática se o governo do Es-
tado criar um fundo de com-
pensação para as cidades com
queda nos repasses do ICMS.
O projeto ainda deve passar
pelas Comissões de Adminis-
tração Pública e de Fiscali-
zação Financeira antes de ir a
votação em Plenário. No segun-
do semestre deste ano, a ALMG
vai promover um fórum técnico
para debater a questão, com
reuniões regionais a serem rea-
lizadas em 12 cidades.

Independência – O deputado
Zé Maia considera que o PL
637/07 representa um retro-
cesso e um desestímulo às re-
giões mais desenvolvidas do
Estado. “É uma afronta e um
desrespeito ao Triângulo Mi-
neiro. O que se propõe é a di-
visão da pobreza”, criticou. Ele
avalia que o governo do Esta-
do já privilegia as regiões mais
pobres, e defende a indepen-
dência do Triângulo. “Não há
outro caminho a não ser a di-
visão do Estado. Mais cedo ou
mais tarde isso terá que acon-
tecer, pois é muito difícil go-
vernar um estado com 853 mu-
nicípios e regiões tão diferen-
tes”, afirmou.

Para o deputado We-
liton Prado, a solução para o
problema passa pela revisão do
pacto federativo. Ele defende
o aumento da porcentagem
do ICMS destinada aos muni-

cípios (atualmente de 25%) e
a divisão dos recursos arreca-
dados com a Contribuição
Permanente sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF) e
com a Contribuição sobre In-
tervenção do Domínio Eco-
nômico (Cide), hoje concen-
trados nas mãos da União. O
parlamentar é contra o PL
637/07 por considerar que
mesmo cidades ricas como
Uberlândia têm grandes
bolsões de miséria. “Imagi-
ne essa cidade perdendo uma
arrecadação de R$ 12 milhões
ao ano”, comentou.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente; e
Weliton Prado (PT). Também
participaram da reunião o
consultor da ALMG Hélio dos
Santos; o prefeito de Prata,
Luís Roberto Santos Vilela; e
o presidente da Câmara Muni-
cipal, João Divino Silva.

Prefeitos e autoridades de municípios do Triângulo Mineiro participaram da audiência pública em Prata

Ricardo Barbosa
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Direitos Humanos ouve dona de casa
supostamente agredida em loja de BH

Um caso simples de in-
satisfação nas relações de con-
sumo acabou por se tornar
uma denúncia de tortura po-
licial de uma dona de casa nas
dependências da loja Ponto
Frio, no Centro de BH. A his-
tória de Regina Célia Abade,
46 anos, motivou ontem uma
reunião longa e tensa da Co-

missão de Direitos Humanos.
A dona de casa relatou que
adquiriu um guarda-roupas na
loja da Rua Curitiba e que vol-
tou à loja sete vezes para re-
clamar do móvel.

Ela disse que, no dia 19
de junho, sua nota fiscal foi
apreendida pelo gerente da
loja. Ela, então, requisitou

dois PMs que estavam na rua
para lavrar uma ocorrência.
Depois de ouvir o gerente, eles
teriam passado a agredi-la nos
fundos da loja, algemando-a e
tentando sufocá-la com o plás-
tico de um colchão. Só com a
chegada do seu marido, que é
cabo da PM, e do comandante
da 6ª Companhia, tenente Câ-

mara, os PMs a teriam condu-
zido ao Hospital Odilon
Behrens.

Os depoimentos dos sol-
dados PM Gustavo Gonçalves
e Gláucia Simões, acusados
dos maus-tratos, desmentem
as acusações. Eles disseram ter
atendido à solicitação de Re-
gina Célia, que estava muito
exaltada e queria uma viatura
para lavrar boletim de ocor-
rência. Após ouvir o gerente,
tentaram apaziguar a cliente,
mas passaram a ser insultados
e agredidos por ela. O solda-
do anunciou que poderia
prendê-la por desacato e foi
desafiado a fazê-lo.

Regina Célia teria, en-
tão, torcido o braço da sol-
dado Gláucia e, em seguida,
foi derrubada por Gonçalves
sobre um colchão, sendo do-
minada e algemada. “Minha
reação foi proporcional à
agressão. Apesar de sermos
agredidos com socos e chu-
tes, trata-se de uma senhora
com idade para ser minha mãe.
Por isso usei técnicas mode-
radas para contê-la e chamei
meu comandante, o tenente
Câmara”, relatou o soldado.

Fotos mostram hematomas em todo o corpo
O deputado Durval Ân-

gelo (PT), presidente da co-
missão, exibiu fotos trazidas
pela vítima mostrando diver-
sos hematomas pelo corpo,
especialmente no peito,
ferimentos nos pulsos e um
laudo odontológico atestan-
do que metade de sua arca-
da dentária estava abalada.
O marido de Regina Célia,
cabo PM Adriano Araújo, dis-
se que encontrou sua espo-
sa com a boca sangrando.

O deputado perguntou
aos PMs se os ferimentos vis-
tos naquelas fotos poderiam
ser considerados “contenção
moderada”. Tanto eles como
a testemunha Karine Santos
Flores disseram que a ação
não poderia ter causado tan-

tos ferimentos. O major PM
Haroldo Pinheiro alertou o
deputado de que somente o
laudo do Hospital Odilon
Behrens, que ficaria pronto
hoje, terá validade para res-
ponsabilizar os policiais por
possíveis excessos.

O deputado Durval Ân-
gelo argumentou que uma
pessoa que vai inúmeras ve-
zes a uma loja resolver uma
situação não fica propria-
mente calma quando vê seu
direito negado, e que o de-
sacato a esse direito não é
menor que o desacato à au-
toridade. Os gerentes do
Ponto Frio José Carlos Car-
neiro Gomes e Mateus Mes-
quita Rodrigues informaram
que tentaram substituir o

móvel, mas que não havia no
mostruário guarda-roupas da
cor que a cliente desejava.
Incidente – Durante uma in-
terrupção da reunião, quan-
do os deputados foram cha-
mados ao Plenário para vo-
tação, o major Pinheiro de-
cidiu retirar do auditório da
Assembléia seus comanda-
dos, que estariam sendo
apontados pelo marido da
vítima ao jornalista Cláudio
Vilaça. O jornalista reagiu e
foi interpelado pelo tenen-
te-coronel Domingos Sávio
Mendonça. Em socorro a
Vilaça, os promotores de Jus-
tiça Spencer Ferreira Júnior
e Andréa de Figueiredo Soa-
res, que acompanhavam a reu-
nião, acabaram dando voz de

prisão ao militar. Imediata-
mente o tenente-coronel re-
tribuiu a voz de prisão.

O impasse foi resolvi-
do com o retorno do depu-
tado Durval Ângelo, que man-
teve a prisão do tenente-
coronel Mendonça, apesar
da argumentação do depu-
tado Sargento Rodrigues
(PDT) de que também o pro-
motor teria exorbitado. Ín-
tegra na internet
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; João Leite (PSDB), Ruy
Muniz (DEM), Vanderlei
Miranda (PMDB), Luiz Tadeu
Leite (PMDB), Sargento
Rodrigues (PDT), Wander
Borges (PSB) e Antônio
Genaro (PSC).

De acordo com a denúncia, policiais seriam os autores da agressão

Marcelo Metzker
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Propostas de ciclo de debate viram emendas
ao Plano de Desenvolvimento Integrado

“Pela primeira vez, o
Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI) terá
emendas de iniciativa popu-
lar”. A afirmação é do depu-
tado André Quintão (PT), pre-
sidente da Comissão de Par-
ticipação Popular, que apro-
vou ontem cinco requerimen-
tos solicitando a apresenta-
ção de emendas ao PMDI. As
emendas foram elaboradas a
partir de propostas de ação
legislativa apresentadas por
representantes da sociedade
civil que participaram do Ci-
clo de Debates sobre o PMDI,
realizado em junho.

Os requerimentos solici-
tam que sejam apresentadas
emendas ao anexo “Estratégia
de Desenvolvimento – Estado
para Resultados”, do Projeto
de Lei 1026/07, que dispõe
sobre a atualização do PMDI.
As Áreas de Resultado esclare-
cem os desafios que o Estado
deve superar em seus vários
campos de ações e detalham
os objetivos estratégicos es-
pecíficos, as ações e os resul-
tados finalísticos propostos
pelo Executivo.

O primeiro requerimen-
to pede apresentação de
emenda alterando a redação
de um dos objetivos estraté-
gicos da Área de Resultado
“Redução da Pobreza e Inclu-

são Produtiva”. De acordo
com a emenda, a alteração da
redação visa assegurar o
cumprimento pelo Estado das
determinações do Suas e da
Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistên-
cia Social (NOB/Suas), que
estabelecem requisitos e in-
centivos para o Estado exer-
cer as atribuições de coor-
denação e de regulação da
política social.

Um segundo requeri-
mento, atendendo ao pedi-
do da Fetaemg, solicita que
seja apresentada emenda
acrescentando uma nova ini-
ciativa prioritária na Área de
Resultado sobre o desenvol-
vimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce. A emenda busca asse-
gurar o investimento do Es-
tado em ações que visem à
promoção da modernização
dos perímetros irrigados pú-
blicos articulada ao apoio à
agricultura familiar.

Outro requerimento,
também a pedido da Fetaemg,
solicita a apresentação de
emenda acrescentando uma
nova iniciativa  prioritária na
Área de Resultado “Investi-
mento e Valor Agregado da
Produção”. A intenção é as-
segurar o investimento do Es-
tado em ações que visem à

promoção da agregação de
valor em todas as fases da ca-
deia produtiva do setor
agropecuário.

Aprovado também,
por solicitação da Fetaemg,
requerimento que pede
apresentação de emenda
alterando a redação de uma
das iniciativas prioritárias
da Área de Resultado “Pro-
tagonismo Infantil”. A al-
teração visa assegurar o
investimento do Estado em
ações que visem à promo-
ção da expansão do méto-
do da pedagogia da alter-
nância no meio rural por

meio dessas escolas.
E, por fim, o requerimen-

to, que atende a pedido do
Fórum Estadual de Erradicação
do Trabalho Infantil e Prote-
ção do Adolescente (Fectipa)
solicitando apresentação de
emenda que inclua, na Área de
Resultado “Redução da Pobre-
za e Inclusão Produtiva”, o ob-
jetivo estratégico “erradicar o
trabalho infantil”, e o resul-
tado finalístico “reduzir, com
vistas a erradicar, a ocorrên-
cia do trabalho infantil no Es-
tado”.  Atualmente são
301.450 crianças envolvidas
com o trabalho infantil. As
metas contam com uma redu-
ção para  150 mil em 2011 e
com a erradicação em 2023.

O deputado André
Quintão designou os deputa-
dos João Leite (PSDB), Eros
Biondini (PHS),  Carlin Moura
(PCdoB) e ele próprio como
relatores das propostas de
ação legislativa apresentadas
pelos integrantes do Parla-
mento Jovem 2007. As 27 pro-
postas sobre o tema “Educa-
ção: inclusão e qualidade” fo-
ram votadas na reunião do dia
11 de junho, no Plenário.
Presenças – Deputados André
Quintão (PT), presidente; Eros
Biondini (PHS), vice-presiden-
te; Carlin Moura (PCdoB).

Comenda Teófilo Ottoni
tem parecer aprovado
O Projeto de Lei 1.337/

07, dos deputados Alberto Pin-
to Coelho (PP) e Getúlio Neiva
(PMDB), que autoriza o gover-
no do Estado a criar a Comenda
Teófilo Ottoni, teve parecer fa-
vorável aprovado em turno úni-
co. De acordo com o projeto,
essa comenda terá como finali-
dade homenagear pessoas e ins-
tituições que tenham se dedi-
cado ao desenvolvimento polí-
tico, cultural, econômico e so-
cial da região Norte e dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri.

O parecer, do deputa-
do João Leite, foi pela apro-
vação na forma do substi-
tutivo n° 1, e foi apreciado
na reunião de ontem da Co-
missão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização. Se-
gundo o relator, o substitu-
tivo apresentado busca sa-
nar impropriedades jurídicas
ao projeto.
Presenças – Deputados
Wander Borges (PSB) e João
Leite (PSDB), e a deputada
Elisa Costa (PT).

Carol Coelho

Parlamentares aprovaram pedidos de emendas ao projeto do PMDI
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Anemia infecciosa eqüina poderá ter
controle se proposta for aprovada

Está pronto para ser dis-
cutido e votado pelo Plená-
rio em 2º turno, o projeto que
institui a Política Estadual de
Controle e Erradicação da Ane-
mia Infecciosa Eqüina (AIE).
O Projeto de Lei (PL) 153/07,
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), foi apreciado
ontem pela Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agroin-
dustrial, que aprovou parecer
favorável à matéria na forma
do substitutivo nº 2. O PL
original obriga exame labo-
ratorial para diagnóstico da
AIE para todos os eqüídeos
(cavalos, burros, etc). O

relator, deputado Chico Uejo
(PSB), incluiu no substitutivo
nº 2 dispositivos para dar
mais segurança jurídica ao
Estado e agentes públicos.

Na tramitação, o PL foi
modificado com a contribui-
ção dos técnicos do Institu-
to Mineiro de Agropecuária
(IMA). Em audiência pública,
eles lembraram que o Estado
não tem um dispositivo para
regular especificamente o con-
trole da AIE e, portanto, não
dispõe de instrumentos para
atuação positiva dos fiscais.
Para os técnicos, as determi-
nações do projeto original

poderiam provocar maior cir-
culação clandestina de ani-
mais infectados, tendo em vis-
ta a ausência de indenização
aos proprietários cujos ani-
mais serão sacrificados. Além
disso, o elevado custo do exa-
me tornaria proibitiva a ma-
nutenção de eqüídeos por
produtores de baixa renda e
carroceiros urbanos.
Substitutivo nº 2 – O
substitutivo nº 2 cita como
algumas incumbências do
Executivo: celebrar convê-
nios com municípios para
orientar políticas que pre-
vinam a expansão da AIE;

equipar os órgãos responsá-
veis pela fiscalização; exigir
a apresentação de docu-
mento sanitário de trânsito
animal e atestado de exame
oficial negativo de AIE no
trânsito intermunicipal de
eqüídeos, na participação
de eqüídeos em eventos pe-
cuários e na entrada dos
animais no Estado. O Execu-
tivo deverá ainda instituir
um grupo de trabalho para
propor medidas destinadas
à indenização de proprietá-
rios de baixa renda que ti-
verem animais sacrificados
por serem portadores da AIE.

Projeto sobre pólos de fruticultura é apreciado
Outro projeto analisado

é o PL 610/07, do deputado
Weliton Prado (PT), que esta-
belece diretrizes para o apoio
do Estado à fruticultura no Tri-
ângulo Mineiro. O relator, de-
putado Padre João (PT), apre-
sentou a emenda nº 1 a
substitutivo da CCJ. O substi-
tutivo acrescenta dispositivo
à Lei 12.998, de 1998, que
criou o Programa Mineiro de
Incentivo à Fruticultura, de-
terminando o estímulo ao de-
senvolvimento de pólos de
fruticultura. Já a emenda traz
sugestões da Comissão da
Fruticultura, que atuou em
2004. Ela determina que o
Executivo estimulará a cria-
ção, o desenvolvimento e a
expansão de pólos de produ-
ção e de industrialização de
frutas no Estado.
Bucha vegetal – Outro proje-
to analisado que está pronto
para ser apreciado pela Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO) em 1º
turno é o PL 496/07, do de-
putado Leonardo Moreira
(DEM), que dispõe sobre a
Política Estadual de Incenti-
vo à Cultura da Bucha Vege-
tal. O ressurgimento da de-
manda  de bucha vegetal de-
corre da valorização dos pro-

dutos naturais de produção
sustentável e da sua utiliza-
ção como matéria-prima para
o artesanato. O PL recebeu
parecer favorável do depu-
tado Getúlio Neiva (PMDB)
com as emendas nºs 2 a 5,
que apresentou, e pela apro-
vação da emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).
Emendas – As quatro emen-
das apresentadas foram
sugeridas pela Secretaria de
Agricultura. A emenda nº 2 re-
tira do caput do artigo 1º a re-
ferência a um plano estadual
de desenvolvimento rural sus-
tentado. A nº 3 retira a reco-
mendação de que a bucha seja

usada na recomposição de ma-
tas ciliares e áreas degradadas.
A nº 5 elimina dos instrumen-
tos da política a “certificação
de origem e qualidade”, por
entender que ela poderá ser
empecilho para o desenvolvi-
mento do mercado. Já a emen-
da nº 4 cria competências para
o Executivo, incluindo essa
certificação apenas para as de-
mandas que a exigirem.
Terra devoluta – O deputado
Getúlio Neiva opinou ainda
pela aprovação de mensagem
governamental que encami-
nhou solicitação do Institu-
to de Terras do Estado (Iter)
para que sejam expedidos tí-
tulos de legitimação de terras

devolutas. No parecer, ele con-
cluiu por apresentar um pro-
jeto de resolução.
Requerimentos – A comissão
aprovou requerimento do seu
presidente, deputado Vanderlei
Jangrossi (PP), para realização
de um debate público sobre o
etanol. O objetivo é esclarecer
dúvidas da população, produ-
tores e prefeitos e avaliar
potencialidades e impactos do
etanol no agronegócio. O presi-
dente foi apoiado pelos depu-
tados Chico Uejo e Padre João.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Vanderlei
Jangrossi (PP), presidente; Pa-
dre João (PT), vice; Chico Uejo
(PSB) e Getúlio Neiva (PMDB).

Vários pareceres sobre projetos e requerimentos foram aprovados ontem

Guilherme Bergamini
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Designados
A deputada Maria Lúcia Men-
donça (DEM) falou sobre a si-
tuação dos funcionários de-
signados (que trabalham para
o Estado sem concurso públi-
co) e suas aposentadorias. Ela
afirmou que um projeto de lei
complementar (PLC) do go-
vernador beneficiará 98 mil
servidores ao definir o regi-
me previdenciário, criar a

unidade de Gestão Previ-
denciária e o Conselho Esta-
dual de Previdência. Segun-
do ela, os servidores serão
acolhidos gradativamente
pelo Ipsemg até 2010. “Após
a  sanção do PLC, serão con-
templados de imediato aque-
les que têm aposentadoria
voluntária e aposentadoria
compulsória”, afirmou. Maria
Lúcia também falou sobre a

II Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres,
realizada nos dias 9 e 10 de
julho. A parlamentar ressaltou
que, no evento, foram elei-
tas 183 delegadas para repre-
sentar Minas na Conferência
Nacional, em agosto deste
ano, em Brasília. Também fo-
ram elaboradas 315 propos-
tas, que serão encaminhadas
ao evento nacional.

Conferência das Cidades
A proximidade da III Confe-
rência Nacional das Cidades,
que será realizada entre os dias
25 e 29 de novembro, levou a
deputada Elisa Costa (PT) a
alertar os municípios minei-
ros sobre a importância de
todos participarem do proces-
so de construção do Sistema
Nacional de Desenvolvimento

Urbano, realizando as confe-
rências municipais e criando
os conselhos municipais. Se-
gundo a parlamentar, a reali-
zação do evento busca a
melhoria das cidades. “Isso
significará um importante
avanço na consolidação de um
sistema de desenvolvimento
urbano que terá como foco
prioritário enfrentar e inter-

romper o processo de urbani-
zação excludente”, completou.
Elisa Costa também ressaltou
que o prazo para a realização
das conferências municipais
vai até o dia 30 de julho. A
deputada ainda cobrou do
governo do Estado a criação
do Conselho Estadual de Sa-
neamento e a proposta do Pla-
no Estadual de Saneamento.

Sertão Veredas
O deputado Almir Paraca (PT)
falou sobre o VI Encontro dos
Povos do Grande Sertão Ve-
redas, na cidade de Chapada
Gaúcha, nos dias 13, 14 e
15 de julho. “O encontro é
um espaço onde as comuni-
dades regionais se reúnem.
Um espaço de capacitação,
discussão de políticas pú-
blicas,  troca e confraterni-

zação”, disse. Segundo o
parlamentar, o evento faz
parte de um importante pro-
jeto da Fundação Banco do
Brasil que tem como princi-
pal meta o desenvolvimen-
to sustentável da região.
Haverá espaço para discus-
sões em “mesas redondas”
formadas por diversos seg-
mentos da sociedade, como
prefeitos e autoridades das

cidades da região, para de-
bater políticas públicas, le-
vantar problemas e soluções.
Almir Paraca ressaltou que o
evento tem o respaldo de
várias entidades e é promo-
vido pela Prefeitura de
Chapada Gaúcha, pela Agên-
cia de Desenvolvimento Lo-
cal e Integrado de Chapada
Gaúcha e pela Fundação Pró-
Natureza (Funatura).

Monte Sião e Itajubá
O deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB) comemorou duas
conquistas das cidades de
Monte Sião e Itajubá a partir
de audiências públicas e da
luta de todos os parlamenta-
res da ALMG. No município de
Monte Sião, ele destacou que
no último dia 9 foi inaugura-
da a nova subestação de ener-

gia elétrica, que irá atender a
mais de mil malharias. A ener-
gia, de acordo com o parla-
mentar, não atendia à deman-
da das máquinas instaladas
nas indústrias. “Esse aumen-
to da energia elétrica contri-
buirá para o desenvolvimento
do Sul de Minas”, disse. Já em
Itajubá, o deputado anunciou
que o secretário de Estado de

Defesa Social, Maurício Cam-
pos Júnior, autorizou o iní-
cio de um projeto para a cons-
trução de uma nova cadeia
pública. Ele enfatizou que, na
atual cadeia, localizada no
centro da cidade, há fugas de
presos. Em aparte, os deputa-
dos Carlos Pimenta (PDT) e
João Leite (PSDB) parabeni-
zaram o colega pelo discurso.

Designados II
O deputado Doutor Viana
(DEM) falou sobre o PL do
governador enviado à ALMG
que vinculará os servidores
designados ativos e inativos
ao regime de previdência do
Estado. “Esta vitória, além de
ser uma conquista dos servi-
dores, também é de todos
nós, que acompanhamos e
trabalhamos para que o caso

deles fosse urgentemente
solucionado”, disse. Ele afir-
mou que, quando iniciou seu
primeiro mandato como de-
putado estadual, buscou so-
luções para a situação fun-
cional dos servidores desig-
nados, principalmente os da
área educacional, tendo
apresentado diversos reque-
rimentos ao governo do Es-
tado e às Secretarias de Es-

tado de Educação e de Pla-
nejamento e Gestão pedin-
do providências para se re-
solver definitivamente o
caso. Doutor Viana finalizou
seu discurso falando de um
projeto de sua autoria, a
PEC 19/07, que determina
agilidade na apreciação dos
processos de aposentadoria
dos servidores no o Tribu-
nal de Contas.
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Projeto sobre organização do MP está
 pronto para sanção do governador

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 17/07, do
procurador-geral de Justiça,
que dispõe sobre a organiza-
ção do Ministério Público do
Estado (MP), foi aprovado
em 2º turno e em redação fi-
nal pelo Plenário na manhã
de ontem. O projeto que al-
tera dispositivos da Lei Com-
plementar 34, de 1994, cria
uma gratificação para mem-

bro do MP que atenda a mais
de uma procuradoria ou pro-
motoria na mesma comarca em
que é titular, além de uma in-
denização por plantões aos
finais de semana e feriados.

A proposição foi apro-
vada por 52 votos a 7, na for-
ma do substitutivo nº 1, apre-
sentado pela Comissão de Fis-
calização Financeira e Or-
çamentária em 2º turno. En-

tre as principais alterações do
novo texto estão a retirada do
prazo de 24 horas para a co-
municação prévia de inspeções
e fiscalizações a serem realiza-
das pelo MP e a adequação das
condições para a perda de car-
go de promotor à legislação fe-
deral. O substitutivo também
incluiu as prestadoras de ser-
viço público na lista de enti-
dades que poderão ter as fi-
nanças e a contabilidade fis-
calizadas. As demais são fun-
dações privadas e entidades
públicas constituídas na for-
ma do direito privado.

Durante a discussão do
projeto em Plenário, os depu-
tados Sargento Rodrigues
(PDT) e João Leite (PSDB)
apresentaram a emenda nº 1,
aprovada por 53 votos a 7. A
emenda retira a expressão “ou
justificativa de omissão” para
os casos previstos nos incisos
XIV e XV do artigo 8º do
substitutivo, que estabelecem
o prazo de 30 dias para que o
MP responda a solicitações da
ALMG. O artigo 6º do substi-
tutivo nº 1 – que trata do
inciso II do artigo 67 da Lei
Complementar 34 e que havia
recebido pedido de votação
destacada – foi rejeitado por
58 votos a 1. Esse artigo pro-
punha alterações em disposi-
tivos que tratam de medidas

cabíveis ao MP no exercício
de suas funções.

Os deputados Carlin Moura
(PCdoB) e Padre João (PT) e a
deputada Elisa Costa (PT) enca-
minharam votação contrária ao
projeto, alegando que a propos-
ta enviada à Assembléia era ino-
portuna por propor gratificações
para os membros do MP em um
momento em que outros servi-
dores passam por dificuldades em
função das baixas remunerações.
“A proposta aprovada, além de
manter as despesas criadas pelo
projeto original, retrocede ao
cercear a autonomia do Ministé-
rio Público”, afirmou o deputa-
do Carlin Moura. “Será que o go-
vernador vai vetar a proposta,
como fez com emenda de mesmo
teor apresentada em outro pro-
jeto, para deixar o ônus todo
para a Assembléia?”, questionou.

A deputada Elisa Costa
disse considerar um exagero as
gratificações e indenizações
previstas no projeto, embora
reconheça a importância do
órgão como parceiro da so-
ciedade. “Em muitos municí-
pios, a população mais ca-
rente só conta com a defesa
do MP”, afirmou. O deputado
Padre João também cobrou
coerência dos parlamentares
que criticaram os exageros do
MP mas concordaram com as
gratificações e indenizações.

Aprovado PL sobre devolução de matrícula
O Plenário também

aprovou em 1º turno o Proje-
to de Lei (PL) 224/07, do
deputado Alencar da Silveira
Jr. (PDT), que determina às
instituições de ensino supe-
rior devolverem o valor da
matrícula ao aluno que desis-
tir do curso antes do início
das aulas. O objetivo é evitar
situações comuns em épocas
de vestibulares, quando o
aluno é obrigado a se matri-
cular cinco dias após a di-
vulgação dos resultados, sob
pena de perder a vaga. O
projeto foi aprovado na for-

ma do substitutivo nº 2, que
segue recentes entendimentos
da Justiça, determinando que
o prazo será de até dez dias
para devolver a matrícula. Além
disso, a instituição poderá des-
contar até 5% do valor, desde
que os gastos sejam compro-
vados na planilha de custos.
OGMs – Outro projeto apro-
vado em 1º turno foi o PL
261/07, do deputado Padre
João, que estabelece normas
de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso de técni-
cas de engenharia genética e
liberação no meio ambiente

de organismos geneticamen-
te modificados (OGMs). O pro-
jeto foi aprovado na forma do
substitutivo nº 1, que prevê
que o Estado manterá cadas-
tro das instituições que lidam
de alguma forma com OGMs e
derivados. Essas entidades
observarão, além das conti-
das na legislação federal, as
seguintes exigências: inscri-
ção no cadastro; comunica-
ção aos órgãos estaduais
competentes da realização de
projetos de pesquisa e de li-
beração de OGM; e cumpri-
mento das normas suplemen-

tares de biossegurança do
poder público estadual.

Pareceres de redação fi-
nal aprovados: PLC 20/07, do
governador, que concede apo-
sentadoria especial para os
policiais civis; e Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
3/07, que dispõe sobre a
concessão de aposentadoria
especial voluntária com
proventos integrais ao servi-
dor policial civil. Agora o PLC
será remetido à sanção do
governador, e a PEC será pro-
mulgada pela Assembléia.
Íntegra na internet

Deputados votam a proposição, aprovada por 52 votos a 7

Marcelo Metzker
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Designada Comissão Especial sobre veto
parcial a PLC 19/07 em Reunião Ordinária
Na Reunião Ordinária de

Plenário de ontem, foi desig-
nada a Comissão Especial para
emitir parecer sobre o veto
parcial à Proposição de Lei
Complementar (PLC) 104/07,
oriunda do PLC 19/07, do
governador, que acrescenta
parágrafo ao artigo 2°-A da
Lei Complementar 83, de 2005,
que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral
do Estado (AGE).

São membros: pelo Blo-
co Social Democrata (BSD),
Lafayette de Andrada (PSDB)
e Domingos Sávio (PSDB)
como efetivos, e Neider
Moreira (PPS) e Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) como suplen-
tes; pelo PMDB, Antônio Jú-
lio (efetivo) e Adalclever Lopes
(suplente); pelo PT, Elisa Cos-
ta (efetiva) e Durval Ângelo
(suplente); e pelo DEM, Elmiro
Nascimento (efetivo) e
Gustavo Valadares (suplente).

A Presidência designou
o deputado Jayro Lessa
(DEM) para compor a Cipe Rio
Doce na vaga do deputado
Gustavo Corrêa (DEM), hoje
secretário de Estado de Es-
portes e da Juventude. O de-
putado Dimas Fabiano (PP)
informou que abre mão de
sua vaga como efetivo na Co-
missão de Educação, indi-
cando o deputado Vanderlei
Jangrossi (PP) para substi-
tuí-lo. Foi informada a con-
clusão dos trabalhos da Co-
missão Especial para o Estu-
do da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiên-
cia Mental ou Autismo.
Redação final  – Foram apro-
vados pareceres de redação
final dos seguintes projetos,
que seguem para sanção do
governador: PLs 22, 225,
281, 322, 329 e 934/07. O
deputado Weliton Prado (PT)
teve atendida sua solicitação
de inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei 56, 608,
609, 613, 615, 622, 624,
630, 631, 636, 679, 680 e
684, todos de 2007.

Assuntos variados marcam discursos
Durante a reunião, qua-

tro deputados subiram à tri-
buna para pronunciamentos
pelo artigo 70 do Regimento
Interno. Durval Ângelo tratou
de três assuntos. Comentou
sobre uma correspondência
que recebeu do procurador de
Justiça Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, informando
sobre o procedimento de in-
vestigação na região do Tri-
ângulo Mineiro em relação à
violência de seguranças da
empresa Multiserv contra tra-
balhadores rurais sem-terra.
Falou sobre o PLC 17/07, elo-
giando sua votação, mesmo
sendo contrário ao projeto.
“Achamos que todos devem
ser julgados como cidadãos
comuns, por isso o voto con-
tra, mas não foi votado aqui
nada de inconstitucional”,
avaliou. A discussão entre um
promotor e um tenente coro-
nel da Polícia Militar dentro
da ALMG foi outro assunto
abordado pelo parlamentar.

O deputado Rêmolo
Aloise (PSDB) também abor-
dou vários assuntos. Ele in-
formou a estadualização da
cadeia pública de São Sebas-
tião do Paraíso, sua cidade
natal, assim como a amplia-
ção da unidade e a aquisição
de mais 60 carros para a re-

gião. Falou ainda sobre o fim
dos atendimentos do Sistema
Único de Saúde (SUS) do se-
gundo hospital de sua cida-
de. “Estamos agora com ape-
nas um hospital fazendo esse
tipo de atendimento. Em 1994,
o sistema pagava R$ 23 por
uma consulta. Hoje paga en-
tre R$ 2,50 e R$ 7,50”, infor-
mou. Aloise parabenizou o de-
putado Vanderlei Miranda
(PMDB) pelo seu aniversário,
elogiou a conduta do deputa-
do Durval Ângelo na briga en-
tre o promotor e o policial mi-
litar e comentou a votação do
PLC 17/07. “Vamos colocar,
daqui para frente, um diálogo
construtivo entre os três Po-
deres”, enfatizou.

O 5º Congresso do Mo-
vimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e o 50º
Congresso da União Nacional
dos Estudantes (UNE) foram
temas do discurso do depu-
tado Carlin Moura (PCdoB). O
parlamentar fez um relato dos
acontecimentos nos dois
eventos, repassando os dados
discutidos pelos militantes. Na
reunião do MST, quase 18 mil
agricultores sem-terra partici-
param, além de 181 convida-
dos internacionais, de movi-
mentos populares de outros
países. Já o congresso da UNE

teve a participação de 8 mil
estudantes e delegados da en-
tidade. Ele parabenizou os par-
ticipantes dos eventos e a nova
presidente da UNE. “Depois de
15 anos, uma mulher volta à
presidência do movimento es-
tudantil nacional”, lembrou.

“Temos pela frente um
trabalho enorme, no segundo
semestre”, destacou o depu-
tado Domingos Sávio (PSDB).
Ele comentou sobre alguns
dos projetos que deverão ser
analisados a partir de agos-
to na Assembléia. Um deles
é o PLC 26/07, que contém
a organização e divisão ju-
diciárias do Estado. O pro-
jeto visa ampliar o número
de comarcas com o objeti-
vo de solucionar o acúmulo
de serviço da Justiça. “Dei-
xo aqui um dever de casa.
Temos que vir a esta Casa
com o firme propósito de
discutir seriamente este pro-
jeto”, disse. Ele sugeriu um
acordo de líderes para que
o número de varas instala-
das nas cidades também seja
pré-requisito para que algu-
mas se tornem de entrância
especial, o que garante o
direito de maior estrutura jurí-
dica. Atualmente somente cida-
des com mais de 250 mil habi-
tantes têm essa prerrogativa.

Parlamentares ouvem relato de Durval Angelo sobre reunião da Direitos Humanos

Alair Vieira



10 • sexta-feira – Assembléia Informa 13 de julho de 2007

MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente
Deputado Doutor Viana
1º-Vice-Presidente
Deputado José Henrique
2º-Vice-Presidente

Deputado Roberto Carvalho
3º-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro
1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses
2º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
3º-Secretário

SECRETARIA
Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral
José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA INFORMA
Editado pela Diretoria de

Comunicação Institucional
da ALMG
Diretor: Lúcio Pérez
(jornalista – Rg.MTb 3.552/MG)
Gerente-Geral de Imprensa e
Divulgação: Cristiane Pereira
Edição: Carlos Máximo
(editor-geral) e

Maria Célia Pinto
Revisão: Arilma Peixoto
Diagramação: Mylène Marques
Endereço: Rua Rodrigues Caldas,
30 – CEP: 30190-921 – BH/MG
Tel.: (31) 2108-7715
Fax: (31) 2108-7811
www.almg.gov.br

TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

COLETIVA

Presidente afirma que ALMG cumpriu
seu dever constitucional de legislar
Em entrevista à imprensa

após Reunião Extraordinária de
Plenário, ontem, que aprovou,
entre outras proposições, o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLC)
17/07 em 2º turno, o presidente
Alberto Pinto Coelho (PP) afir-
mou que o Legislativo cumpriu
seu dever constitucional de le-
gislar, e “o fez da maneira mais
profunda e analítica possível”.
Destacou que o PLC atende ao
aspecto que motivou o Ministé-
rio Público a apresentá-lo, em re-
lação às gratificações e indeni-
zações dos promotores, e corrige
uma incoerência relacionada à
hierarquia de tratamento de au-
toridades e membros de poderes.

Questionado se foi conce-
dido privilégio para alguns ocu-
pantes de cargos públicos que
não tinham a prerrogativa, ex-
clusiva do procurador-geral de
Justiça, de instaurar processo

investigatório e promover inqué-
rito civil, o presidente da ALMG
afirmou que o projeto está em
concordância com algo já con-
sagrado na Constituição do Es-
tado, que concede foro especial
a membros de poderes, como é o
caso de parlamentares e secretá-
rios. “Portanto, falar em foro diz
respeito ao Judiciário. O que nós
estamos buscando com esta hie-
rarquia é dar tratamento de mem-
bros de poder não somente ao
presidente. Porque o presidente
do poder nada mais é do que um
membro do poder”. Alberto Pinto
Coelho acredita que o controle e
a hierarquia vão acabar com al-
guns excessos e abusos a que ne-
nhuma instituição está imune.

Ainda de acordo com o
presidente, os dispositivos alte-
rados no projeto de lei comple-
mentar refletem o que está pre-
visto na lei federal sobre o MP e

buscam proporcionar maior efi-
cácia no trabalho da instituição,
com transparência, publicidade
e controle social.

Ele esclareceu também que
a ALMG não está inovando na
questão, porque, além de São Pau-
lo, outros três estados da fede-
ração já adotam esse dispositi-
vo. Em São Paulo,  salientou, essa
matéria foi colocada na legisla-
ção desde 1993, e houve uma
argüição, sendo que o Supremo
Tribunal Federal se pronunciou,
excluindo o que diz respeito à
iniciativa da ação civil pública.
“Com relação ao aspecto
investigatório, liminarmente o
próprio Supremo manteve aquilo
que nós acabamos de aprovar na
Assembléia”, afirmou Coelho.

O presidente da ALMG pon-
derou ainda sobre o tratamento
dado pela imprensa ao relacio-
namento das duas instituições:

“Em que pese a exploração feita
pela mídia em relação a este cho-
que entre a instituição Ministé-
rio Público e o Poder Legis-
lativo, não vemos motivo ne-
nhum para esse tipo de coloca-
ção, uma vez que há  convic-
ção de que aquilo que foi aqui
aprovado, em muito pouco tem-
po, o próprio Ministério Públi-
co e a sociedade vão aplaudir”.

Presidente Alberto Pinto Coelho

Marcelo Metzker

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Parcerias de Sucesso – Metrópole e Turismo

9h Assembléia ao vivo – Comissão de Participação Popular

12h Sala de Imprensa – Nanotecnologia

13h Mundo Político

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

14h Comissão de Assuntos Municipais (reprise) – Impactos da
suspensão da implementação do Programa Luz para Todos
(gravado no dia 3 de julho)

16h30 Panorama – Automedicação

17h Assembléia Debate – Desenvolvimento regional

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Parcerias de Sucesso – Metrópole e Turismo

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

20h Segunda Musical (inédito)

20h30 Visão Parlamentar

21h Programa Comissões em Destaque

21h30Panorama – Lei de Diretrizes Orçamentárias

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Terceirização

23h40 Teatro Assembléia

0h10Sala de Imprensa – Nanotecnologia

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – conhecer as propos-
tas dos movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente
para o Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 no dia em
que se comemoram os 17 anos de aprovação do Estatuto dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Convidados: secretária de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Renata Vilhena; procurador de Justiça e coordena-
dor do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infân-
cia e da Juventude, Ronald Albergaria; promotora de Justiça da Infância
e da Juventude Maria de Lurdes Santa Gema; presidente do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MG, Dagoberto
Alves Batista; coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente de MG, Marilene Cruz; coordenadora do Fórum Mineiro de
Educação Infantil, Dinéia Rodrigues; do Fórum Estadual de Combate ao
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente – Fectipa –, Elvira Mirian
Veloso de Mello Cosendy. Requerimento do deputado André Quintão

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – show com a Banda Carne Nua

14 horas
• Reunião preparatória para o Fórum Técnico “ICMS Solidário” (Diretoria-Geral)


