
Guilherme Bergamini

Na volta dos trabalhos, deputados recebem mensagens do governador

de café. Segundo a exposi- o valor da operação de ven-
ção de motivos que acom- da para o Estado de São Pau-
panha a mensagem, a medi- to, passou a recolher 7%. Di-
da foi tomada como respos- ante da medida, a Secreta-
ta ao tratamento diferenci- ria de Fazenda de Minas Ge-
ado dado pelo governo do rais reduziu a carga tribu-
Paraná aos fabricantes de tária nesse tipo de opera-
café daquele Estado. Em ra- ção para 7°I, nas saídas do
zão disso, esse setor, que café para São Paulo.
recolhia 12% de ICMS sobre Integra na internet
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Plenário recebe vetos e retoma trabalhos
com a presença de 64 parlamentares
Na abertura dos traba-

lhos deste semestre, com a
presença de 64 deputados,
o Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
recebeu, na Reunião Ordiná-
ria de ontem, mensagens do
governador contendo vetos
a proposições de lei. Uma
terceira mensagem solicita
aprovação de regime especial
de tributação.

O governador comuni-
cou, por meio da Mensagem
81/07, o Veto Total à Propo-
sição de Lei 17.678 (ex-PL
132/07, do deputado Adal-
dever Lopes, do PMDB), que
dispõe sobre a utilização por
terceiros de bem patrimonial
do Estado e de suas autarquias
e fundações públicas. As razões
do veto são, segundo o go-
verno: o vício de inconstitu-
cionalidade, por interferir em
atividade típica do Executi-
vo; o prejuízo ao setor cul-
tural e ao Estado, diante da
imposição de que os imóveis
públicos de valor artístico,
histórico ou cultural sejam
usados por terceiros apenas
para fins culturais.

A Mensagem 82/07 en-
caminha o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 17.670 (ex-P1_
20/07, do deputado Eros
Biondini, do PHS), que garan-
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te às vítimas de violência a
realização de cirurgia repara-
dora gratuita, mediante apre-
sentação de Boletim de Ocor-
rência Policial. Para isso, al-
tera a Lei 13.188, de 1999,
que dispõe sobre a proteção,
o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Esta-
do. O dispositivo vetado foi
o artigo 10 da proposição, o
que garantia "a realização da
cirurgia reparadora nos ca-
sos de lesões ou seqüelas de-
correntes de agressão com-
provada mediante apresenta-
ção do BO' Ouvida a Secreta-
ria de Saúde, justificou-se o
veto dizendo não haver pos-
sibilidade de realizar e pagar
cirurgias dessa natureza, uma
vez que é o Ministério da Saú-
de o responsável pela inclu-
são de novos procedimentos
médicos. Também concluiu-se
que a proposição cria despesa
para o erário sem a correspon-
dente fonte de custeio, con-
trariando a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

O governador encami-
nhou ainda, mediante a
Mensagem n° 83/07, o ex-
pediente relativo à conces-
são do Regime Especial de
Tributação concedido ao
contribuinte mineiro do se-
tor de torrefação e moagem
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Meio Ambiente quer
caução ambientaL em

informações sobre
projetos poluentes

Guilherme Bergamini

Deputados acatam requerimento de informações de WanderBorges

o'

O relator, deputado Ademir Lucas, apresentou emendas para aperfeiçoar o PL
do PT acredita que a emenda ras", afirmou. O relator do PL
aprimora o projeto, com o 1.324/07 recebeu a proposta
reposicionamento nas carrei- de emenda e vai decidir se aca-A Comissão de Fiscaliza- na[ da Zona da Mata. Requeri-

ção Financeira e Orçamentária mento com essa finalidade,
da Assembléia Legislativa de de autoria do deputado
Minas Gerais vai debater a im- Agostinho Patrús Filho (PV),
plantação do Aeroporto Regio- foi aprovado ontem. Locali-

Deputado Agostinho Potrús Filho sugere debate sobre aeroporto de Goianá
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Adiada votação de parecer do projeto
que reajusta vencimentos da educação

Ricardo Barbosa
O Projeto de Lei (PL)

265/07, que cria uma espécie
de caução ambiental para em-
preendimentos considerados
potencialmente nocivos ao
meio ambiente e à população,
foi convertido em diligência
à Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico a
pedido do relator, deputado
Wander Borges (PSB). O reque-
rimento foi apresentado na
reunião da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, ontem. O depu-
tado Wander Borges pede que
a secretaria informe sobre os
reflexos da caução ambiental
e que analise, ainda, a
pertinência e oportunidade da
instituição dessa medida por
meio de lei estadual, tendo
em vista os programas e pla-
nos governamentais destina-
dos à atração de investimen-

tos para o Estado. Além dis-
so, o deputado pede que o
secretário aborde a compati-
bilidade desses planos e pro-
gramas com a normatização da
caução ambientaL

O projeto, do deputado
Padre João (PT), tramita em l'
turno e já recebeu parecer da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, além de ter sido discuti-
do em audiência pública da Co-
missão de Meio Ambiente no dia
4 de julho, com a participação
de deputados, Ministério Pú-
blico, Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam) e Fede-
ração Estadual dos Trabalhado-
res em Agricultura (Fetaemg).
A proposição também será ana-
lisada pela Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária, antes de ser discutida e
votada pelo Plenário.

Durante a reunião fo-
ram aprovadas também outras

três proposições que dispen-
sam a apreciação do Plená-
rio da Assembléia.
Presenças - Deputados Sávio

zado em Goianá, a 40 km de
Juiz de Fora, o aeroporto foi
construído com recursos do
governo do Estado, que já
teria investido na obra R$ 67
milhões, segundo o deputa-
do. Mas, conforme Agostinho
Patrús, foi firmado um acor-
do para que a Infraero assu-
ma a conclusão do aeropor-
to, o que ainda não ocorreu.

Também foi aprovado
requerimento do deputado
Antônio Júlio (PMDB) para
que envio de oficio ao go-
verno do Estado e à
Codemig pedindo que seja
reavaliada a construção do
Centro Administrativo no
Serra Verde. O parlamentar
é contra a centralização dos
órgãos públicos e teme que
possíveis manifestações de
servidores possam parar o
trânsito na Linha Verde e

Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice;
Almir Paraca (PT) e Agostinho
Patrús Filho (PV).

impedir o acesso ao Aero-
porto de Confins.

Por sua vez, o presiden-
te da comissão, deputado Zé
Maia (PSDB), fez duras críti-
cas à atuação da imprensa.
Segundo ele, os Parlamentos
são desrespeitados pelos ve-
ículos de comunicação, que
receberiam verbas de publi-
cidade do poder público da
ordem de R$ 10 bilhões ao
ano. Ele condena as matéri-
as com críticas à aprovação
do Projeto de Lei Comple-
mentar 17/07, que faz alte-
rações na estrutura do Mi-
nistério Público. "A imprensa
tem que ser livre, mas respon-
sável, e o que nós queremos é
respeito", disse.
Presenças - Deputados Zé Maia
(PSDB), presidente; Agostinho
Patrús Filho (PV), Antônio Jú-
lio (PMDB) e Almir Paraca (PT).

A pedido do deputado
Weliton Prado (PT), foi adia-
da, ontem, a votação do pa-
recer de 1 0 turno da Comis-
são de Administração Públi-
ca da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.324/07, do
governador, que reajusta em
5% os vencimentos dos pro-
fissionais da educação bási-
ca, a partir de 1 0/9/07, e
garante, a partir de 11/1/08,
o piso salarial de R$ 850 para
a categoria. O relator da ma-
téria, deputado Ademir Lucas
(PSDB), opinou pela aprova-
ção do projeto com as emen-
das n os 1 a 3, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Weliton Prado pediu vista e
apresentou uma proposta de
emenda ao projeto, que
reposiciona esses servidores
em suas respectivas carreiras
até atingir o piso proposto
pelo Executivo, de R$ 850.

Mesmo reconhecendo
que o projeto traz avanços,
Weliton Prado acredita que a
proposta de emenda vai cor-
rigir algumas possíveis
distorções no futuro, que po-
deriam ocasionar um congela-
mento de salários. "A Bancada

O mesmo projeto apre-
ciado na Comissão de Admi-
nistração Pública foi tema
de requerimentos na reunião
de ontem da Comissão de
Educação, Ciência, Tecno-
logia e Informática e será
debatido em audiência pú-
blica dessa comissão, em
conjunto com a Comissão do
Trabalho, da Previdência e
da Ação Social. Os requeri-
mentos foram apresentados
pelos deputados Domingos
Sávio (PSDB), Weliton Prado
(PT), Carlin Moura (PCd0B),
Wander Borges (PSB) e pela

deputada Ana Maria Resende
(PSDB).

O deputado Weliton Pra-
do afirmou que o objetivo da
audiência é debater com os
servidores e com o governo o
projeto, para que possa ser
aprimorado durante sua
tramitação na Assembléia. O
deputado Carlin Moura disse
que vários servidores estão
elogiando a iniciativa do go-
verno, mas também apontam
a necessidade de melhorar al-
guns aspectos da proposta. A
deputada Ana Maria Resende
considerou que o governo está

disposto a discutir o projeto
com os servidores.

O PL 1.324/07, que re-
ajusta em 5/ os vencimen-
tos dos profissionais da edu-
cação básica, a partir de 10/
9/07, e garante, a partir de
1 1 /1/08, o piso salarial de R$
850 para a categoria, já re-
cebeu parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. On-
tem, foi adiada a votação do
parecer de 1 0 turno da Comis-
são de Administração Públi-
ca sobre o projeto, a reque-
rimento do deputado Weliton
Prado. Três projetos foram re-

ta ou não, mas adiantou que a
proposta é inconstitucional,
porque o Legislativo não pode
aumentar despesa. Ponderou,
ainda, que a proposta tem ca-
ráter protelatório e é danosa
aos profissionais que poderão
não receber o reajuste já no
próximo mês.

De acordo com o proje-
to, na hipótese de remunera-
ção inferior ao piso fixado,
será criada a Parcela de Com-
plementação Remuneratória
do Magistério (PCRM). As
emendas n o s 1 e 2, da CC.], in-
cluem no texto os profissio-
nais da educação do Colégio
Tiradentes, da Polícia Militar.
A emenda n° 3 aperfeiçoa o
texto do art. 3 0 , que estabe-
lece o cálculo do valor da
PCRM. Segundo o deputado
Ademir Lucas, as modificações
constantes do projeto são re-
levantes, convenientes e opor-
tunas para a educação básica
de boa qualidade no Estado.
Presenças - Deputados
Elmiro Nascimento (DEM),
presidente; Ademir Lucas
(PSDB), vice; Inácio Franco
(PV), Ivair Nogueira (PMDB),
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
Weliton Prado (PT).

tirados de pauta: PL 808/07,
do deputado Weliton Prado,
que dispõe sobre a política
estadual de incentivo aos di-
reitos dos alunos de ter acesso
ao cinema; PL 946/07, do de-
putado João Leite (PSDB), que
inclui o jogo de xadrez como
atividade extra-curricular; e PL
1.046/07, do deputado Carlin
Moura, que trata do fomento de
atividades de caráter desportivo.
Presenças - Deputada Ana
Maria Resende (PSDB); e de-
putados Carlin Moura (PCd0B),
Wander Borges (PSB) e Weliton
Prado (PT).

Deputados vão debater a implantação
do Aeroporto Regional da Zona da Mata

Proposição das tabeias será debatida
em audiência pública de duas comissões



Projeto pretende proibir
celulares em agências bancárias

Parlamentares querem discutir transferência
de vôos de Congonhas para Confins

Ricardo Barbosa

uso de telefones
no Estado

Ricardo Barbosa

Parlamentares analisam oPL 762107: objetivo é dar mais segurança a clientes

Guilherme Beroamioi

Deputados querem mais agi/idade na homologação do resultado do certame por parte do TJ
homologação dos respectivos Horário - Os integrantes da Presenças - Deputados
resultados.	 Comissão de Assuntos Muni- Weliton Prado (PT), presidente;

Também foram aprova- cipais optaram pela mudança Ronaldo Magalhães (PSDB),
dos dois requerimentos de do horário das reuniões or- vice; Wander Borges (PSB),
congratulações que dispensam dinárias, que passará das Vanderlei Jangrossi (PP) e a de-
a apreciação do Plenário.	16h30 para as 16 horas.	putada Cecilia Ferramenta (PT).

2 de agosto de 2007	 Assembléia Informa - quinta-feira . 54 . quinta-feira - Assembléia Informa	 2 de agosto de 2007

verbas que serão destinadas
para cada área contemplada
pelo PAU, explicou o autor do
requerimento.

Durante a reunião, foram
aprovadas ainda outras dez pro-
posições que dispensam a apre-
ciação do Plenário da Assembleia.
Presenças - Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Délio Malheiros (PV),
Luiz Tadeu Leite (PMDB) e
Weliton Prado (PT).

Novas regras para promoção de
bombeiros serão tema de reunião

Conheça as licitações em andamento na Assembléia Legislativa	
e,Acesse o site	 ASI>EMBLÉIA DE MINAS

O Poder do Cidadeo

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bléia Legislativa analisou, na
reunião de ontem, o Projeto
de Lei (PL) 762/07, do de-
putado Célio Moreira (PSDB),
que proíbe a utilização de te-
lefone celular, por clientes e
usuários em geral, em locais
onde haja caixas de atendi-
mento ao público e no inte-
rior das agências bancárias em
Minas. A comissão concluiu pela
constitucionalidade, legalidade
e juridicidade da proposição.

O objetivo do PL 762/
07 é coibir o uso do celular
como instrumento facilitador
de práticas delituosas, evitan-
do, por exemplo, que haja co-
municação de saques efe-
tuados por clientes a outra
pessoa que esteja nas imedia-
ções do local.

O parecer, do deputa-
do Delvito Alves (DEM), que
havia sido Lido em reunião
anterior da CU, ressalta
que a segurança é dever do
Estado, além de direito e
responsabilidade de todos.
Assim, mesmo que tenham
o uso do celular restrito

O comandante-geral do
Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, coronel BM
José Honorato Ameno, deve
ser ouvido pelas Comissões
de Segurança Pública e de
Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa, em reunião
conjunta. O pedido foi feito
pelo deputado Sargento
Rodrigues (PDT), por meio de
requerimento apresentado
na reunião da Comissão de

nessas condições, os cida-
dãos devem contribuir para
a promoção da segurança
coletiva.
Doação de imóvel - Também
foi considerado constitucio-
nal o PL 1.084/07, do depu-
tado Jayro Lessa (DEM), que
autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao município de
Nova Módica, para construção
de um posto de saúde. O
relator foi o deputado Ivair
Nogueira (PMDB).

Os PLs 682/07 e 1.160-
07 foram retirados de pauta
a pedido do deputado
Weliton Prado (PT). O PI
1.217/07 recebeu pedido de
prazo de seu relator, depu-
tado Elmiro Nascimento
(DEM). O PL 1.343/07 foi
convertido em diligência,
para mais informações, à Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão.
Presenças - Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Ivair Nogueira (PMDB),
Elmiro Nascimento (DEM),
Inácio Franco (PV), Ademir
Lucas (PSDB), Fábio Avelar
(PSC) e Weliton Prado (PT).

Segurança Pública na manhã
de ontem.

O objetivo da audiência é
obter esclarecimentos sobre a
implementação das regras de pro-
moção estabelecidas pela lei Com-
plementar 95, de 2007. A data da
reunião ainda será definida.

Os parlamentares da Co-
missão de Segurança Pública
também aprovaram outro re-
querimento do deputado Sar-
gento Rodrigues pedindo o

agendamento de visita ao mi-
nistro da Justiça, Tarso Gen-
ro. Os deputados querem co-
nhecer as propostas do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), do governo
federal, para a área de segu-
rança pública em Minas Ge-
rais. Eles também querem
detalhes do Programa Nacio-
nal de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci). "Que-
remos saber, por exemplo, as

A interdição de vôos
em Congonhas pode ter re-
flexos positivos para o de-
senvolvimento mineiro, com
a possibilidade de desvio
das aeronaves para Confins.
Com essa percepção, o de-
putado Eros Biondini (PHS)
apresentou, ontem, requeri-
mento na reunião da Comis-
são de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo
da Assembléia Legislativa.
Ele quer uma reunião con-
junta com a Comissão de
Transportes para debater as
oportunidades de desenvol-
vimento para Minas Gerais. O
requerimento foi aprovado.

Foi também aprovado
requerimento do deputado
Vanderlei Miranda (PMDB),
presidente da comissão, de
uma audiência pública para
discutir o impacto da Lei Com-
plementar 123/06, que con-
tém o Estatuto da Pequena
Empresa e da Empresa de Pe-
queno Porte, sobre a apropri-
ação e transferência de cré-

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
da Assembléia aprovou ontem
requerimento do deputado
WeLiton Prado (PT). Ele soli-
cita informações ao presiden-
te do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador
Orlando Adão Carvalho, sobre
o andamento dos processos,
sob análise do tribunal, rela-
tivos aos aprovados no últi-
mo concurso de ingresso para
os serviços notariais e de re-
gistro do Estado.

O deputado pede tam-
bém que seja formulado apelo
no sentido de que se façam
os esforços necessários para
conferir mais agilidade aojul-
gamento desses processos e à

ditos de ICMS em Minas Ge-
rais. O deputado requer que
sejam convidados os titula-
res das Secretarias de Estado
de Fazenda, de Desenvolvi-
mento Econômico, da Fiemg,
do Sebrae/MG, do Conselho
Regional de Contabilidade e
da Associação Mineira de Su-
permercados.

Aprovados igualmente
os requerimentos numerados
constantes da pauta, de au-
toria dos deputados Jayro
Lessa (DEM) e Leonardo
Moreira (DEM), de congratu-
lações com a empresa Minerita
- Minérios Itaúna Ltda, com
a Organização das Cooperati-
vas do Estado de Minas Ge-
rais (Ocemg) e o Sescoop,
além da Associação Comer-
cial, Industrial e Agropecuária
de Jacutinga.
Presenças - Deputado Van-
derlei Miranda (PMDB), presi-
dente; Bráulio Braz (PTB),
vice-presidente; Eros Biondini
(PHS) e a deputada Cecilia
Ferramenta (PT). Eros Biondini acredita que mudanças podem beneficiar Minas Gerais

Deputado pede informações sobre
concurso para serviços notariais



Presidente e deputados tratam de projetos como os da educo çdo e do orçamento com governaaor
vamos dar celeridade e, possi- como designados não pode ser cada parlamentar, de acordo
velmente em agosto ou setem- contado para aposentadoria.	com a área de interesse mani-
bro, devemos ter o projeto O governador Aécio Ne- festo de suas bases e com os
aprovado em dois turnos", afir- ves deu sinal verde aos paria- programas nas áreas de saúde,
mou o parlamentar. Também será mentares para iniciarem a pre- de obras públicas, de cultura.
priorizado, segundo o deputa- paração de emendas ao Orça- Isso já ficou distribuído dessa
do, o PLC 27/07, que vincula mento de 2008. Ele confirmou forma na feitura do orçamen-
os servidores designados da o limite de R$ 600 mil para o to. E uma questão rotineira
área da educação ao regime conjunto de emendas orçamen- como qualquer outra questão
previdenciário do Estado. Atu- tárias propostas para cada de- de governo", declarou o depu-
almente, o tempo de serviço putado. "Ficou a critério de tado Alberto Pinto Coelho.
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Mineração
O deputado CarLin Moura
(PCdoB) falou sobre a alegria
de ver sua cidade, Virgo-
lândia, e outros municípios
da região do Vale do Rio Doce
contemplados com obras de
asfaltamento. "Em meu primei-
ro discurso nesta Casa, falei
da situação de abandono e
ausência de asfalto em
Virgolândia, minha cidade

Defensoria
O deputado Datmo Ribeiro
Silva (PSDB) tratou dos tra-
balhos realizados pela Comis-
são de Constituição e Justiça
(CO) no primeiro semestre do
ano. O parlamentar citou 592
projetos que receberam pare-
cer pela constitucionalidade e
250 projetos com parecer de
inconstitucionalidade. "Agra-
deço aos meus colegas de co-
missão pelos trabalhos realiza-

Orçamento
o deputado André Quintão
(PT) falou sobre a execução
orçamentária dos Programas
EstruturadoreS do Governo do
Estado no primeiro semestre
do ano. Ele afirmou que fez um
estudo apurado sobre o orça-
mento e sua execução nos
programas considerados
prioritários pelo próprio go-
verno. "Os 33 programas tive-

Aeroportos
O deputado Sebastião Costa
(PPS) abordou a crise aérea
brasileira e sugeriu que o ae-
roporto de Confins passe a fun-
cionar como um centro distri-
buidor de vôos. Segundo ele,
Minas oferece alternativa vi-
ável para a atual situação de
crise no País porque Confins
tem infra-estrutura de quali-
dade para operar. Além disso,

natal. Cinco meses depois, vi-
sitei a cidade e registro, com
satisfação, o início das obras",
disse. Ele falou de uma visita
que fez ao município de Dom
Joaquim, próximo de Concei-
ção do Mato Dentro, para par-
ticipar de uma palestra da
mineradora MMX sobre a ex-
ploração de minério de ferro
e a construção de um
mineroduto na região. "A ida

dos ao longo do semestre e es-
peramos realizar mais até o fi-
nal do ano", ressaltou. O par-
lamentar também cumprimen-
tou o governador do Estado
por estipular o piso salarial dos
defensores públicos. A classe
inicial dos defensores terá o
piso deR$ 6.500 e a classe
especial terá o piso de R$ 10
mil. O deputado parabenizou
também Daniela Leite, filha
do deputado João Leite

ram uma média de 24% de
execução. Como estamos no
meio do ano, era de se espe-
rar no mínimo 50°/, mas ape-
nas três conseguiram uftrapas-
sar essa marca. Os outros 30
programas tiveram execução
inferior a 50%", disse. O de-
putado citou como problemá-
ticos os Programas do Choque
de Gestão, do Circuito Cultu-
ral da Praça da Liberdade, da

o parlamentar elogiou a visão
do governo estadual em cons-
truir o aeroporto de Goianá -
que já está pronto, porém es-
pera a homologação da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac). "Estão querendo cons-
truir um aeroporto em São
Paulo, mas até a Anac homo-
logar demoraria muito tem-
po", disse. O deputado cobrou
também uma atitude urgente
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da mineradora para a região
satisfaz uma parte da popula-
ção, porque gera renda e em-
prego; mas outra parcela se
preocupa com o impacto
ambiental", afirmou. Carlin
ressaltou que é necessária uma
avaliação dos órgãos técnicos
estaduais. Em aparte, o depu-
tado Wander Borges (PSB) dis-
se que é preciso debater mais
a questão do mineroduto.

(PSDB), e outros atletas mi-
neiros pela conquista de me-
dalhas nos jogos pan-ameri-
canos. Em aparte, os depu-
tados Ademir Lucas (PSDB),
Carlos Pimenta (PDT), Fahim
Sawan (PSDB) e Durval Ange-
lo (PT) também elogiaram a
atuação da mineira Daniela
Leite. O deputado João Lei-
te agradeceu os elogios a sua
filha e enfatizou a importân-
cia de se investir no esporte.

Estrada Real, de Gestão
Ambiental, o Proacesso, entre
outros. O deputado Domin-
gos Sávio (PSDB) afirmou, em
aparte, que é dever de todos
acompanhar a execução or-
çamentária, mas que é pre-
ciso levar em conta que,
quando são programas que
reúnem diversas entidades, é
natural haver atrasos, por
causa das licitações.

do governo federal para supe-
rar a crise. "A situação se agra-
va cada vez mais por falta de
ações concretas", ressaltou.
Finalmente, Sebastião Costa
cumprimentou Daniela Leite
pelo mérito nos jogos pan-
americanos. Em aparte, os de-
putados João Leite (PSDB) e
Fábio Avelar (PSC) concorda-
ram que o assunto deve ser re-
solvido com urgência.

Projetos de lei relativos
à área da educação e ao Orça-
mento do Estado para 2008
estão entre as prioridades
estabelecidas pelo presidente
da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP), em reunião
com os líderes de bancadas e
o governador Aécio Neves, on-
tem, no Palácio da Liberdade.
Também foram tratados, se-
gundo o presidente da Assem-
bléia, a possível antecipação
da discussão sobre o Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG), questões de
política nacional e o Projeto
de Lei Complementar (PLC) 17/
07, que modifica a organiza-
ção do Ministério Público.

Uma das iniciativas elo-
giadas pelo presidente Alberto
Pinto Coelho foi o Projeto de
Lei (PL) 1.324/07, de autoria
do governador do Estado, que
estabelece o piso mínimo para
os servidores da educação. Ele
acenou com a possibilidade de
a proposta ser aprovada ainda
em agosto. "Eu entendo que

Durante a reunião de
ontem com os líderes de ban-
cadas da Assembléia, o gover-
nador disse que ainda não se
decidiu sobre a sanção ou o
veto ao PLC 17/07, de auto-
ria do procurador-geral de
Justiça, que trata da organi-
zação do Ministério Público.
"O governador afirmou que
está analisando a matéria
com o cuidado devido, com
a profundidade devida, que
não tem decisão tomada e
que espera, até segunda-fei-
ra, dar sua decisão", decla-
rou o presidente da Assem-
bléia. Apesar de não adian-
tar qualquer juízo a respeito
de um eventual veto, o pre-
sidente disse que a Assem-
bléia examinará o resultado
do exame do governador, se-
gundo suas convicções e prer-
rogativas constitucionais.

Alberto Pinto Coelho
defendeu as emendas dos par-
lamentares ao PLC 17/07. O
presidente da Assembléia res-
saltou os aperfeiçoamentos
promovidos após discussão
na Casa. "Volto a dizer da im-
portância da consolidação do
Ministério Público na Cons-
tituição de 1988, mas, como
toda instituição, é importan-
te que ela tenha seus meca-
nismos de transparência, de
publicidade, do controle so-
cial e da busca permanente
da eficácia e da eficiência.
No que diz respeito a esses
aspectos, aquilo que couber
na legislação, é dever do
Legislativo tomar a iniciati-
va de propor e aprovar", de-
fendeu o deputado.

O presidente desta-
cou dispositivos do PLC
17/07 que ampliam as

prerrogativas do corre-
gedor do Ministério Públi-
co e determinam a publi-
cação de iniciativas e in-
quéritos propostos pelo MP.
Ele negou que a transferên-
cia de atribuições dos pro-
motores para o procura-
dor-geral de Justiça repre-
sente um empecilho à atu-
ação da instituição. "Há
um equívoco com relação a
isso. Cabe a ele (procura-
dor-geral) um exame preli-
minar, com relação à inici-
ação do processo in-
vestigativo. Nada mais além
disso. Tudo o mais ocorre na
cidade, na localidade, na
comarca", argumentou
Alberto Pinto Coelho.

Ele também ressaltou
que o mesmo procedimento já
foi regulamentado em outros
quatro estados brasileiros:

São Paulo, Bahia, Tocantins
e Mato Grosso do Sul. O pre-
sidente comentou a situação
em São Paulo e manifestou
sua estranheza com o fato de
a Lei Orgânica do MP paulista
prever que cabe ao procura-
dor-geral a competência de
iniciar procedimento inves-
tigatório em inquérito e isso
não estar sendo cumprido
naquele estado. Segundo ele,
o MP é o guardião da lei e
não pode arranhar o estado
democrático de direito.
Presenças - Deputados
Alberto Pinto Coelho (PP), pre-
sidente da ALMG; Adalclever
Lopes (PMDB), Agostinho
Patrús Filho (PV), Domingos
Sávio (PSDB), Jayro Lessa
(DEM), Lafayette de Andrada
(PSDB), Mauri Torres (PSDB),
Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
e Carlos Pimenta (PDT).
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Presidente da ALMG e Líderes discutem
prioridades da pauta com governador

A,la-v,,u,

CEAC - Centro de Apoio às Câmaras
Vereadores e servidores das Câmaras Municipais poderão fazer
consultas a respeito do processo legislativo, estrutura e
funcionamento da ALMG, legislação básica e jurisprudência
sobre temas de interesse dos municípios.

CENTRO at APOIO a CÂMARAS
	(31) 2108-7303	 www.almg.gov.br/ceac

Governador não definiu posição sobre PU 17



Deputado Roberto Carvalho
3°-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro
10-Secretário
Deputado Tiago Ulisses
21-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr,
30-Secretário

MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente
Deputado Doutor Viana
11-Vice-Presidente
Deputado José Henrique
20-Vice-Presidente

L+b'
?rsQO:
)t:
tJ - e Nota Fioi

8 . auinta-feira - Assembléia Informa
2 de agosto de 2007

Frente Parlamentar em prol do ICMS SoLidário
será Lançada na próxima semana na ALMG

Será lançada, na pró-
xima terça-feira (7), às 19
horas, a Frente Parlamentar
em prol db ICMS Solidário. A
frente parlamentar tem como
objetivo apoiar o Projeto de
Lei (PL) 637/07, que altera a
legislação atual de modo a
separar os critérios de dis-
tribuição do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) em

econômicos, sociais e de
compensação solidária. O
requerimento para criação
da frente parlamentar foi
apresentado pela deputada
Ana Maria Resende (PSDB)
e foi assinado por quase 60
parlamentares.

Do deputado Dinis
Pinheiro (PSDB), o proje-
to altera a Lei 13.803, de
2000, conhecida como Lei

Robin Hood, que trata da
distribuição de repasses
do ICMS para as prefeitu-
ras. Caso o projeto seja
aprovado, serão criados
filtros para beneficiar os
municípios com arrecada-
ção per capita inferior à
média estadual.

No requerimento de
criação da frente parla-
mentar, a deputada Ana

Maria Resende afirmou
que, além de reduzir as de-
sigualdades, a proposta é
uma aplicação da justiça
tributária, proporcionan-
do melhor desenvolvimen-
to das cidades de pequeno
porte. Segundo estimativas
da Consultoria da ALMG, a
mudança aumentaria a ar-
recadação de 762 dos 853
municípios mineiros.

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

PL 72/07
Do deputado Gilberto Abramo, que estabelece condições para as insti-
tuições particulares de ensino fundamental, médio e superior do Esta-
do de Minas Gerais (assegura aos alunos inadirnplentes dos três níveis
de ensino o direito de participar das cerimônias de formatura e de
receber o certificado de conclusão do curso). Discussão em 1 0 turno

PL 1.332/07
Do deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter ao município de Felisburgo o imóvel que especifica.
Discussão em l o turno

PI. 1.354/07
Do deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica. Discus-
são em 1 0 turno

ACONTECE HOJE	 ^^W M
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discussão e vota
çâo de proposições da comissão

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
(Plenarinho II) - discutir e votar parecer, em 1 1 turno, so-
bre o Projeto de Resolução 1.287/07, que aprova, em con-
formidade com o artigo 62, xxxiv, da Constituição do Esta-

do, a alienação da terra devoluta que especifica
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
III) - discussão e votação de proposições da comissão

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discussão e
votação de proposições da comissão

TV ASSEMBLÉIA

6h30
7h30

8h
8h30

9h

11h30
12h
13h

13h30

14h
14h15

Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Repórter Assembléia
Mundo Político
Panorama (ao vivo) - Aquecimento global
Comissão de Saúde - Planos de expansão do Ipsemg e
fechamento de agências no Sul do Estado (gravado no dia
4 de julho)
Parlamento Brasil
Assembléia Debate - Legalizacão do aborto
Mundo Político
Repórter Assembléia - i a edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado
Assembléia ao Vivo
Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama - Aquecimento global

19h30 Repórter Assembléia - 2 1 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Compacto Pinga-Fogo
21h Sala de Imprensa (inédito) - Conjuntura política nacional
22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no Pais

23h Plenário (reprise)
1h Panorama - Aquecimento global

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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