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PMDI
O presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira
e Orçamentária comunica
que foi prorrogado, até o
dia 16 de julho, o prazo
para recebimento de
emendas ao Projeto de Lei
1.026/07, do governa-
dor, que aprova a atuali-
zação do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integra-
do (PMDI). As emendas
devem ser entregues na
Assessoria da comissão,
entre as 8 e as 18 horas.

Conferência de Políticas para Mulheres
faz debate ontem e elege delegadas hoje
Iniciada ontem, com a

participação do presidente
Alberto Pinto Coelho, da mi-
nistra Nilcéia Freire, secretária
especial de Políticas para as
Mulheres, e de outras autori-
dades, a II Conferência Esta-
dual de Políticas para as Mu-
lheres será encerrada hoje. On-
tem, o evento realizado no Sesc
Venda Nova, em Belo Horizon-
te, numa parceria da ALMG com
a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Sedese),
reuniu cerca de 600 mulheres.

Hoje, a partir das 8 horas,
será realizada a Plenária Final, com
a discussão e votação das pro-
postas dos grupos de trabalho.
Também serão eleitas as delegadas
que vão participar do encontro
nacional, em Brasília, para discu-
tir o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres. Páginas 2 e 3

Lei aprovada na Bahia serve como
exemplo na atenção ao autismo
O exemplo dado pela

Bahia, de promulgação de uma
lei destinando recursos para
atendimento da população
autista, foi a novidade da úl-
tima reunião de depoimentos
da Comissão Especial para o
Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental, Defi-
ciência Mental ou Autismo,
realizada ontem.

O ex-deputado baiano
Padre Joel, autor do projeto
de lei, explicou a tramitação
do projeto. Ao longo do tem-
po, com a pressão das famí-
lias, das entidades e, sobre-
tudo, da imprensa, segundo
ele, o projeto foi ganhando
atenção dos deputados, que
terminaram por aprová-lo por
unanimidade em dezembro úl-
timo. A via-crucis da lei não
terminou com a aprovação,

pois logo em seguida a pro-
posição foi vetada integral-
mente pelo novo governador
Jacques Wagner. “Movimentei
os colegas o mais que pude,
e o veto acabou derrubado
por 32 votos a 30. Foi a pri-
meira vez em 40 anos que um
veto foi derrubado na Assem-
bléia. O governador se recu-
sou a sancionar a lei e o pre-
sidente da Assembléia, num
gesto de independência, pro-
mulgou a lei”, relatou.

Bons exemplos que vie-
ram da Suécia foram relatados
por dois convidados: Fernando
Cotta, da Coordenadoria para
Inclusão da Pessoa Deficien-
te, do Distrito Federal, e por
Marisa Silva, presidente da
Associação Brasileira de
Autismo. Eles informaram que
aquele país escandinavo, até

1994, não tinha qualquer po-
lítica para atendimento aos
autistas. A partir de uma lei
daquele ano, as autoridades,
envergonhadas, admitiram sua
omissão, e os portadores des-
se transtorno passaram a re-
ceber tudo de que necessitam.

Marisa manifestou sua
preocupação com os autistas
idosos, que, para ela, estão
provavelmente nos manicô-
mios restantes do País. “Até
a segunda metade do século
XX, os deficientes ficavam es-
condidos nas fazendas, mas,
com o aparecimento em pú-
blico dos mutilados de
guerra, eles também começa-
ram a aparecer. Calculamos
que há um milhão de brasi-
leiros com a Síndrome de
Asperge”, historiou ela.
Continua na página 5

Democratização
da mídia e
agropecuária
no Alto
Paranaíba

estão na pauta
Agenda

Marcelo Metzker

Bancada feminina da Assembléia participou em peso da Conferência das Mulheres
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Cerca de 600 mulheres participam da
II Conferência Estadual das Mulheres
Com a participação de

cerca de 600 mulheres de
todo o Estado, que lotaram o
ginásio do Sesc Venda Nova,
em Belo Horizonte, foi reali-
zada, na manhã de ontem, a
abertura da II Conferência Es-
tadual de Políticas para as
Mulheres, uma parceria da As-
sembléia com o governo do
Estado. De acordo com a se-
cretária Especial de Políticas
para as Mulheres, ministra
Nilcéia Freire, o objetivo do
evento, que continua até
hoje, é prestar contas e ava-
liar as recentes políticas pú-
blicas de gênero imple-
mentadas. “Uma avaliação
tanto por parte dos próprios
governos, que tinham a obri-
gação de implementar as
ações, quanto por parte da
sociedade civil, que faz aqui
seu papel de controle soci-
al”, afirmou. As seis deputa-
das estaduais da Assembléia
participaram das atividades.

Nilcéia Freire lembrou
que o Plano Nacional de Polí-
ticas para as Mulheres contém
199 ações voltadas para áreas
como saúde, educação, enfren-
tamento da violência e ampli-
ação da autonomia econômi-
ca das mulheres, e está sendo
implementado desde 2006. Se-
gundo ela, para aperfeiçoar o
plano, é importante avaliar
seus eixos temáticos e anali-
sar aspectos da implemen-
tação, como por que alguns
pontos não puderam ser
implementados em municípios;
por que algumas prefeituras
não aderiram ao plano; e se
havia orçamento para esse fim.

“Sairá desse encontro
uma representação qualifica-
da e proposições amadu-
recidas, para enriquecerem,
como contribuição do Estado,
os trabalhos da II Conferên-
cia Nacional”, afirmou o pre-
sidente da ALMG, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP).
O evento nacional será reali-
zado em Brasília, em agosto.
Coordenadoria – O presiden-
te  lembrou, ainda, que a I

Conferência Estadual foi rea-
lizada há três anos e que, des-
de então, a ALMG vem pro-
movendo eventos para tratar
dessas demandas. Ele citou
resultados concretos como a
criação, sugerida naquele
evento, da Coor-denadoria
Especial da Promoção e Defe-
sa das Mulheres do Estado.

Para a secretária de
Estado de Planejamento e
Gestão, Renata Vilhena, a
criação da coordenadoria é
uma reafirmação do compro-
misso do Estado com a luta
contra a discriminação de
gênero. Ela também conside-
ra que o processo de avalia-
ção nacional e estadual é
uma etapa indispensável na
formulação de políticas pú-
blicas, e lembrou que a ava-
liação estadual está vincu-
lada ao planejamento estra-
tégico do governo.

A coordenadora especi-
al de Políticas as Mulheres do
Estado, Virgília Rosa, falou
sobre a importância de ga-
rantir recursos orçamentári-
os para políticas públicas.
Ela citou projetos desenvol-
vidos pela coordenadoria des-
de a sua criação, há três me-
ses:  a construção de centros
de referência da mulher no
interior e linhas de crédito
especiais para mulheres arri-

Bancada feminina, Alberto Pinto Coelho, Nilcéia Freire e Renata Vilhena participaram

Marcelo Metzker

CONFERÊNCIA

mo de família, como para
abertura ou expansão de pe-
quenos negócios ou aquisi-
ção de casa própria.
Deputadas – Participam das
atividades as seis deputadas
estaduais da 16ª Legislatura.
São elas: deputadas Ana Ma-
ria Resende (PSDB), Cecília
Ferramenta (PT), Elisa Costa
(PT), Gláucia Brandão (PPS),
Maria Lúcia Mendonça (DEM)
e Rosângela Reis (PV).

Após os painéis, foram
realizados debates na tarde
de ontem. Grupos de traba-
lho se reuniram para debater
temas específicos e apresen-
tar propostas. Já na manhã
de hoje, acontece a plenária
final, para discutir e votar as
propostas e moções que se-
rão levadas à Conferência Na-
cional. À tarde, serão eleitas
as delegadas que participarão
do evento em Brasília.

Marcelo Metzker

Mulheres lotaram o auditório do Sesc Venda Nova
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Políticas públicas e participação são debatidas
“Avaliação das ações e

políticas públicas desenvolvi-
das para as mulheres” e “A par-
ticipação da mulher nos espa-
ços de poder” foram os dois
temas debatidos ontem no pri-
meiro dia da II Conferência
Estadual de Política para as
Mulheres. Depois das palestras
sobre os dois temas, os partici-
pantes se reuniram em grupos
de trabalho para discutir cinco
temas: Autonomia, igualdade
no mundo do trabalho e cida-
dania; Educação inclusiva e não
sexista; Saúde das mulheres, di-
reitos sexuais e direitos
reprodutivos; Enfrentamento da
violência contra as mulheres; e
Mulher e poder: participação
social e política.

O painel “Avaliação de
políticas públicas desenvolvi-
das para as mulheres” foi co-
ordenado pelas deputadas Ana
Maria Resende (PSDB) e Cecí-
lia Ferramenta (PT). A coorde-
nadora dos Direitos da Mulher
da Prefeitura de Belo Horizon-
te, Márcia de Cássia Gomes, lem-

brou que em julho de 2004 foi
realizada a I Conferência das
Mulheres, momento em que fo-
ram definidos os princípios
básicos do Plano Nacional: a
igualdade na diversidade, au-
tonomia das mulheres, univer-
salidade, participação e trans-
parência dos atos públicos.
Para ela, a implementação do
plano exige a superação de
desafios orçamentários e
operacionais, buscando igual-
dade entre os cidadãos.
Plano Estadual – A coorde-
nadora especial de Política
para as Mulheres do Estado de
Minas Gerais, Virgília Rosa,
fez um balanço das ações pre-
vistas e executadas no plano
estadual. Segundo ela, foram
treinados 885 profissionais
para o Programa Estadual Viva
a Vida, implementado o Pro-
grama de Humanização no
Pré-Natal e Nascimento em
90% dos municípios do Es-
tado e celebrados  cinco con-
vênios com ONGs para desen-
volvimento de projetos

direcionados à redução da mor-
talidade infantil e materna.

No Programa de Preven-
ção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, foram distribu-
ídos anti-retrovirais para mais
de 11 mil portadores do HIV  e
mais de 28 mil  preservativos fe-
mininos e cerca de 12 mil e 500
masculinos. No Programa de
Combate ao Câncer de Útero
e de Mamas, foram realizados
cerca de 1.300 exames gine-
cológicos, 5.550 cirurgias de
alta freqüência e 320 mil exa-
mes de mamografia. Foi ins-
talado um mamógrafo em
cada um dos três Centros de
Referência implantados pelo
Programa Viva a Vida e mais
24 adquiridos para a implan-
tação em outros centros.
Reivindicações – A represen-
tante dos movimentos sociais,
Neuza Cardoso de Melo, desta-
cou os avanços conquistados
pela mulher desde a realização
da I Conferência, como por
exemplo, a Lei Maria da Penha.
Na opinião dela, ainda é ne-

cessário discutir mais sobre a
saúde integral da mulher e so-
bre a Aids, que, segundo ela,
está aumentando. Ela reivindi-
cou mais opções de trabalho
para as mulheres, para criar, de
fato, condições para que ela
possa competir no mercado.
Para Neuza Melo, os Conselhos
Deliberativos para as Mulheres
devem ser permanentes e ter
maior legitimidade. “Temos que
trabalhar de forma crítica, sa-
bendo que os planos estadual e
federal  devem ser monitorados
para que haja a efetivação das
políticas públicas”, concluiu.

As deputadas Maria Lú-
cia Mendonça (DEM) e Ro-
sângela Reis (PV) foram as co-
ordenadoras do painel “A
participação da mulher nos es-
paços do poder”. A deputada
federal Jô Moraes (PCdoB), in-
tegrante da Comissão de
Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados, fez um
breve histórico das conquistas
das mulheres. Ela lembrou que o
voto feminino surgiu em 1932.
Destacou também a licença-ma-
ternidade, “necessária para in-
corporar as mulheres no merca-
do de trabalho”. Jô Moraes ci-
tou ainda, como conquista,  a
criação dos conselhos  nacional
e estaduais da mulher e das de-
legacias específicas de crimes
contra a mulher.

Para a presidente do
PMDB Mulher Nacional e in-
tegrante do Conselho Na-
cional dos Direitos da Mu-
lher, ex-deputada Maria
Elvira, a luta da mulher deve
ser suprapartidária. Ela lem-
brou que ainda é pequeno o
número de mulheres que ocu-
pam cargos políticos: são 10
senadoras no País, 46 depu-
tadas federais, 123 deputa-
das estaduais e distritais,
6.550 vereadoras. Na opi-
nião de Maria Elvira, o fato
de as mulheres ainda serem
discriminadas no meio polí-
tico não pode ser um impe-
dimento para que elas se
candidatem. E lembrou que,
para este ano, aquelas que
quiserem concorrer a algum
cargo devem se filiar a um par-
tido até o dia 30 de setembro.

Presidente do TJ entrega
PLC de divisão judiciária

O presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Ge-
rais, desembargador Orlando
Adão Carvalho, entregou on-
tem ao presidente Alberto

Pinto Coelho (PP) projeto
de Lei Complementar que
contém a organização e di-
visão judiciárias do Estado.
O PLC visa alterar a Lei Com-

plementar 59, de 2001,
ampliando o número de
comarcas, com o objetivo de
solucionar o acúmulo de ser-
viço da justiça.

Guilherme Bergamini
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Projeto sobre mercados distritais
deverá ser analisado na quarta-feira
A Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais
reuniu-se ontem em caráter
extraordinário para analisar o
Projeto de Lei (PL) 1.016/07,
que declara como patrimô-
nios históricos e culturais de
Minas Gerais os mercados
distritais do Cruzeiro e de San-
ta Tereza, em Belo Horizonte.
Como está, a medida não im-
plica em tombamento das es-
truturas físicas. Também não
garante que as atividades se-
jam exercidas nos locais onde
atualmente se encontram.
Após a leitura do parecer do
relator, deputado Rômulo
Veneroso (PV), o deputado
Padre João (PT) pediu vista
do documento, para analisar
melhor a proposta. O projeto
permanecerá na pauta da co-
missão. A próxima reunião
será amanhã, em Ouro Preto.

Padre João também
questionou se foi encaminha-
da a solicitação de informa-
ções ao Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico (Iepha) e à Secretaria de
Estado de Planejamento e Ges-
tão (Seplag) sobre a conveni-
ência técnica do tombamen-
to e encargos do imóvel, como

sugerido pelo deputado Se-
bastião Costa (PPS) na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça. Com isso, ficou prorro-
gada a aprovação do parecer
ao projeto, que já teve apro-
vados pareceres nas Comis-
sões de Cultura e de Consti-
tuição e Justiça.

Antes do pedido de vis-
ta, o deputado Fábio Avelar
(PSC) apresentou uma propos-
ta de emenda ao projeto, aca-
tada pelo relator, que declara
como objetivos do projeto:
preservar a tradição e a cul-
tura desenvolvidas nas áreas
dos mercados e entornos; e
permitir a revitalização eco-
nômica e ambiental das áreas
ocupadas pelos mercados pela
agregação de atividades
correlatas às tradicionalmen-
te desenvolvidas ali.

De autoria de 19 depu-
tados, o projeto tem como
primeiro signatário o deputa-
do João Leite (PSDB), que la-
mentou o pedido de Padre
João. “O atraso é lamentável.
A proteção a esses patrimô-
nios é responsabilidade nos-
sa”, afirmou. Avelar disse
entender que o pedido de vis-
ta é uma ação protelatória.

Os autores do PL 1.016/
07 são os deputados João Lei-
te (PSDB), Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), Durval Ângelo (PT),
Ademir Lucas (PSDB), Fábio
Avelar (PSC), Walter Tosta
(PMN), Gustavo Valadares
(DEM), Gláucia Brandão (PPS),
André Quintão (PT), Elmiro Nas-
cimento (DEM), Doutor Rinaldo
(PSB), Carlin Moura (PCdoB),
Maria Lúcia Mendonça (DEM),

Agostinho Patrús Filho (PV),
Domingos Sávio (PSDB),
Gustavo Corrêa (DEM), Wander
Borges (PSB), Ronaldo Maga-
lhães (PSDB) e Délio Malheiros
(PV). Íntegra na internet
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice;
Wander Borges (PSB), Rômulo
Veneroso (PV), Padre João
(PT) e João Leite (PSDB).

Presidente da ALMG de 71 e 72 é homenageado
No sábado (7/7), foram descerrados

retrato e placa em homenagem ao ex-presi-
dente da Assembléia, Expedito de Faria
Tavares, na Penitenciária que leva o seu
nome, em Patrocínio, Alto Paranaíba. O ex-
deputado, homenageado pelo governo do Es-
tado, presidiu a ALMG em 1971 e 1972 e foi
deputado por 12 anos, secretário de Estado
do Interior e Justiça e conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado.

A Penitenciária Deputado Expedito de Fa-
ria Tavares abriga 396 presos e já é considera-
da modelo em reabilitação social. Os detentos
participam de oficinas de artesanato, bijuteri-
as, fábrica de bolas de futebol e horta.

Participaram da solenidade o deputado
Deiró Marra (PR); o prefeito de Patrocínio,
Júlio Elias; e o subsecretário de Adminis-
tração Prisional do Estado, Genílson
Zeferino, além da viúva de Expedito Tavares,
Diana, e seus filhos, Rogério e Rodrigo.

Sabrina Tunes

A Comissão reuniu-se extraordinariamente ontem

Carol Coelho



10 de julho de 2007 Assembléia Informa – terça-feira • 5

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Comissão do Transtorno Mental deve
votar seu relatório final amanhã

O presidente da comis-
são, deputado Célio Moreira
(PSDB), anunciou que a reunião
do próximo dia 11 será desti-
nada à votação do relatório fi-
nal, o qual espera ser um refor-
ço para conseguir políticas pú-
blicas destinadas ao autista e
aos deficientes mentais mode-
rados a graves. “Pelo que apu-
ramos até hoje, o Programa In-
cluir está distante de atender
às necessidades das famílias dos
deficientes. Há casos claros em
que a internação é necessária
para que os pais possam traba-
lhar. A atitude da Prefeitura de
Belo Horizonte é de truculência,
inclusive de tentativa de
descredenciar clínicas. Os pais
querem escolas especializadas,
espaços de convivência e aten-
dimento em momentos de crise.
Devemos lembrar que, quando
o cidadão paga seus impostos,
não discrimina quem deve ou
não ser atendido”, afirmou o
deputado. O deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), por sua
vez, reforçou que “a mensagem
desta comissão, contendo as afli-
ções dos pais aqui presentes, pre-
cisa chegar aos ouvidos que pre-
cisam ouvi-la”.

A representante da Se-
cretaria de Estado de Educação,
Ana Regina Carvalho, defendeu
o projeto Incluir, que tem o
objetivo de qualificar as esco-
las especiais. Ela reconheceu que

é necessário melhorar o aten-
dimento aos autistas. “Em Belo
Horizonte, temos nove escolas
especializadas. Podemos desta-
car uma para atender o au-
tismo”, afirmou Ana Regina.

A subsecretária de De-
senvolvimento Social da Secre-
taria de Estado de Desenvolvi-
mento Social e Esportes, Ma-
ria Albanita de Lima, informou
que o órgão atua hoje em duas
frentes no atendimento aos
portadores de deficiência men-
tal. Uma delas é o benefício de
prestação continuada, pago ao
portador de deficiência que não
pode sustentar a si e à família.
É criticado pelos deputados por
ser concedido apenas a famí-
lias com uma renda inferior a
um quarto de salário mínimo
por pessoa. A outra frente são
as casas-lares, para atendimen-
to a portadores de deficiência
que não têm família.

Por sua vez, a assessora
técnica da Coordenadoria de
Atenção à Pessoa Portadora de
Deficiência da Secretaria de
Estado de Saúde, Darci Barbo-
sa, disse que o órgão cre-
denciou, em todo o Estado,
108 instituições para atendi-
mento aos deficientes mentais.
São 6.662 atendidos por essas
entidades, que recebem R$
1,86 milhão mensalmente. Das
108, no entanto, 42 estão no
Sul de Minas. As regiões Norte

e Alto Jequitinhonha não pos-
suem nenhuma credenciada, en-
quanto a região Central possui
dez. Segundo Darci, há dificul-
dades com alguns municípios
com gestão plena, em que o Esta-
do não é responsável pelo cre-
denciamento, e também proble-
mas para encontrar profissionais
capacitados em algumas regiões.
BHTrans – O deputado Célio
Moreira (PSDB) sugeriu que a
Secretaria de Saúde inclua em
suas metas a realização de um
cadastro de todos os autistas e
deficientes mentais graves do
Estado. Ele também destacou
pontos da lei aprovada na Bahia
que devem servir de exemplo
para a experiência mineira. En-
tre eles, a obrigatoriedade de
uma campanha de informação
sobre tipos de deficiência e di-
vulgação de locais de atendimen-
to; criação de um número de te-
lefone para denúncias de maus-
tratos e esclarecimentos à po-
pulação. Moreira também criti-
cou a decisão da BHTrans de
cancelar o passe-livre para os
deficientes mentais, e disse que
irá recorrer ao mandado de se-
gurança se a medida continuar.

O deputado Walter Tosta
(PMN) salientou que a comis-
são deve priorizar a questão da
falta de moradia para os defi-
cientes mentais, mesmo aque-
les que têm família. “Eles po-
dem ficar ali durante a tarde”,

afirmou. Maria Lúcia Mendonça
(DEM), responsável pela elabo-
ração do relatório, cobrou a
ampliação do número de insti-
tuições credenciadas pela Secre-
taria de Saúde. A cobrança foi
reforçada pela deputada Gláucia
Brandão (PPS), que disse ter a
intenção de continuar a luta
pelos portadores de deficiência
mental por meio de uma frente
parlamentar a ser criada após o
recesso parlamentar.
Presenças – Deputados Célio
Moreira (PSDB), presidente;
Walter Tosta (PMN), vice;
Vanderlei Miranda (PMDB),
Agostinho Patrús Filho (PV) e
as deputadas Gláucia Brandão
(PPS) e Maria Lúcia Mendonça
(DEM). Compuseram a mesa,
além dos citados, o ex-depu-
tado baiano Padre Joel, presi-
dente da Associação Brasileira
de Autismo. Ana Regina de
Carvalho, diretora da Secreta-
ria de Estado de Educação;
Estela Guillen Souza, presiden-
te da Associação dos Pais e
Amigos das Pessoas Especiais;
Maria Dolores Cunha Pinto,
vice-presidente da Associação
das Apaes de Minas Gerais; Flá-
vio Couto Silva, presidente do
Comped Caade; Maria Albanita
Roberta de Lima, da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
Social; Darci Barbosa e Renata
Mendes Araújo, da Secretaria
de Estado de Saúde.

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 68/07
Do deputado Paulo Guedes, que altera a Lei 15.910, de 2005, que
dispõe sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado (Fhidro). Discussão em 2º turno

PL 318/07
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza o Executivo a reverter imóvel
a Pimenta. Discussão em 2º turno

PL 425/07
Do deputado Leonardo Moreira, que torna obrigatória a afixação de
cartazes nos terminais rodoviários e estações ferroviárias, contendo os
termos relativos a transporte da Lei Federal 10.741, de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Discussão em 2º turno

PL 933/07
Do governador, que autoriza o Executivo a doar imóveis a Pará de Minas.
Discussão em 2º turno

PL 1.014/07
Do governador, que autoriza a Fhemig a doar imóvel ao Estado. Discussão
em 2º turno

PL 1.143/07
Do governador, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Poços de Caldas.
Discussão em 2º turno

PL 351/07
Do deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de contratação de seguro por parte dos estacionamentos no Es-
tado. Discussão em 1º turno

PL 386/07
Do deputado Sebastião Helvécio, que autoriza o Executivo a doar
terreno à Associação Comunitária Vida e Trabalho, em Peçanha.
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

8 horas
• II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres (Sesc Venda Nova)
– plenária final: apresentação das propostas dos grupos de trabalho,
discussão, votação e aprovação das propostas e moções. Coordenadoras
dos trabalhos: vice-presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social, deputada Elisa Costa; e coordenadora especial de
Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais, Virgília Rosa

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (São Gotardo) –
discutir as demandas do setor agropecuário do Alto Paranaíba, em
especial das cadeias produtivas do alho, da cenoura e da horticultura.
Convidados: ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Reinhold Stephanes; presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos De-
putados, deputado federal Marcos Montes; secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; secre-
tário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Simão Cirineu Dias; secretá-
rio de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José
Carlos Carvalho; ex-ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli; presi-
dente da  Faemg, Roberto Simões; presidente da Epamig, Baldonedo
Arthur Napoleão. Requerimento do deputado Chico Uejo.

9h15
• Comissão Especial PEC 26/07 (Plenarinho IV) – eleger o presidente e
o vice-presidente e designar o relator para apreciar a Proposta de Emen-
da à Constituição 26/07, que determina que todos os convênios cele-
brados pelo governo do Estado sejam enviados à ALMG no prazo de 30
dias contados de sua assinatura, para conhecimento

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres sobre PLs, entre eles, 17/07, que determina a impressão do
quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos
tipos C e B; 393/07, que dispõe sobre a comprovação do registro na
respectiva entidade de fiscalização profissional para investidura em
cargos, empregos ou funções na administração pública dos Poderes
Executivo e Legislativo; 643/07, que determina a realização do
zoneamento agroecológico no Estado e condiciona às determina-
ções e compensações desse ecozoneamento; 732/07, que institui o
Programa Acorda Maria

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –

discutir e votar pareceres sobre projetos, entre eles, o PL 22/07, que
dispõe sobre critério para crédito do valor adicionado na situação que
especifica; PLC 17/07, que altera dispositivos da Lei Complementar 34,
de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado;  436/07, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadori-
as no comércio varejista; 448/07, que institui infração administrativa
para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Solenidade de reinstalação da Frente Parlamentar do Esporte
(Salão Nobre)
• II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres (Sesc Venda
Nova) – continuação da Plenária Final: eleição das(os) delegadas(os)
para a Conferência Nacional e apresentação das(os) delegadas(os)
eleitas(os) para a Conferência Nacional. Coordenadores dos trabalhos:
presidente da Comissão de Cultura, deputada Gláucia Brandão; e supe-
rintendente de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Social, Felipe Willer de Araújo Júnior

14h30
• Comissão Especial PEC 27/07 (Plenarinho III) – discutir e votar
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 27/07, que estabe-
lece que a Uemg e a Unimontes deverão manter cursos de capacitação
de estudantes de escolas públicas, visando proporcionar-lhes acesso a
essas instituições
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório) –
debater a democratização dos meios de comunicação no Brasil. Convi-
dados: ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa; subsecretá-
rio de Comunicação do Estado, Sérgio Esser; diretor-presidente do Sin-
dicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Elian Guimarães; jornalista da
Rede Bandeirantes, Luiz Carlos Bernardes; secretário-geral do Fórum
Nacional de Democratização da Comunicação, José Guilherme Castro;
jornalista Dorgil Marinho. Requerimento do deputado Paulo Guedes

15 horas
• Comissão Especial PEC 10/07 (Plenarinho I) – discutir e votar parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição 10/07, que assegura inde-
nização, no ato de sua dispensa, ao detentor de função pública esta-
dual admitido por prazo determinado
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar parecer de
turno único sobre o PL 1.062/07, que institui a Semana de Defesa do
Patrimônio Cultural

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Lei de Diretrizes Orçamentárias

9h Assembléia ao Vivo

12h20Via Justiça – Patrimônio e Justiça

13h Mundo Político

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

14h Assembléia ao Vivo

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

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

21h Memória e Poder  – Depoimento do físico Ramayana Gazzinelli

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Lei de Diretrizes Orçamentárias

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


