
17 DE OUTUBRO DE 2007 – QUARTA-FEIRA – ANO 16 – Nº 3.141

Deputados aprovam efetivação de
designados e subsídio da Defensoria
Por 62 votos e nenhum

contra ou em branco, os de-
putados aprovaram ontem, em
2º turno, na Reunião Ordiná-
ria de Plenário, o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 27/07,
do governador, que institui
a Ugeprevi e efetiva os ser-
vidores designados da Edu-
cação. Além dele, outros
dois projetos que estavam
mobilizando a imprensa mi-
neira e categorias de servi-
dores públicos foram apro-
vados: o PLC 29/07 e o Pro-
jeto de Lei 1.658/07, am-

bos em 1º turno. Os dois
tratam da carreira e dos sub-
sídios dos defensores públi-
cos. O PLC 27 foi aprovado na
forma do substitutivo nº 1 da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, que
inclui o inciso III ao artigo 7º.
O inciso foi votado em separa-
do e aprovado por 54 votos fa-
voráveis e 5 contrários e inclui
no projeto, servidores do qua-
dro suplementar da Assembléia.

O PLC 29, originalmen-
te tratava do subsídio dos
membros da Defensoria Públi-

ca. Mas na tramitação pela CCJ
foi desmembrado e passou a
tratar somente da carreira,
enquanto o que foi criado,
PL 1.658/07, passou a tra-
tar do subsídio. O PLC, que
altera a Lei Complementar
65, propõe que o quadro de
carreira, distribuída em
classes, será integrado por
1,2 mil cargos efetivos. A
carreira passará de três para
cinco classes: defensor pú-
blico de classe I, com os
níveis I e II (300 vagas no
total); de classe II (250 va-

gas); de classe III (240 va-
gas); de classe IV (210 va-
gas); e de classe especial
(200 vagas). Já no PL 1.658,
o subsídio inicial proposto
é de R$ 6.580 e pode che-
gar a R$ 10.002,30, no final
da carreira. Os dois projetos
estão na pauta da Comissão
de Administração Pública
hoje, às 16h30, no Plena-
rinho II. Na Reunião Extra-
ordinária da noite, foram
votados mais quatro proje-
tos, todos de doação de
imóveis. Página 8

DH reúne-se
na Pedreira
Prado Lopes
Dois deputados da

Comissão de Direitos Hu-
manos  participaram on-
tem, de audiência pública
na Pedreira Prado Lopes,
em Belo Horizonte, para
apurar denúncias de vio-
lência policial e entre jo-
vens Os deputados Durval
Ângelo (PT), presidente da
comissão, e João Leite
(PSDB), autor do requeri-
mento, atenderam ao cha-
mado do pastor Marcelo
Crescêncio de Oliveira, da
obra social, Casa da Paz.
Página 5

A Comissão de Fisca-
lização Financeira comuni-
ca que está aberto até dia
05/11/07, o prazo para re-
cebimento de emendas aos
PLs 1.615/07, que dispõe
sobre o PPAG; e 1.617/07,
que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento

Fiscal do Estado e do Orça-
mento de Investimento das
Empresas controladas pelo Es-
tado para 2008. As emendas
ao primeiro projeto devem
ser entregues na assessoria da
comissão, de 8 às 18 horas.
E as segundas devem ser en-
viadas por via eletrônica.

Servidores da educação lotam Plenário e acompanham votação durante a tarde

Comissão de
Administração
discute

reivindicação dos
despachantes,
em audiência
pública

Agenda

Emendas

Ricardo Barbosa

Funcionamento da
Superintendência
de Regulação da
Secretaria da
Saúde é tema da
Comissão de
Saúde da ALMG

Agenda
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 Plenário comemora os dez anos de criação
e funcionamento do Procon Assembléia
Os dez anos de criação

do Procon Assembléia foram
comemorados com solenidade
no Plenário, na noite de se-
gunda-feira (15), a requeri-
mento da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contri-
buinte. O deputado Délio
Malheiros (PV), presidente da
comissão, lembrou os sucessos
dessa década de trabalho: 65
mil notificações, 350 mil aten-
dimentos pessoais, 230 mil
atendimentos pelo correio ele-
trônico, 12 mil consultas por
telefone, 22 mil audiências de
conciliação, 600 pesquisas de
preços, participação em 300
eventos e um índice de reso-
lução de 65%.

Délio Malheiros lembrou
a época em que era servidor
da Assembléia e levou à dire-
ção da Casa a idéia de cria-
ção do Procon, tendo em vis-
ta que o Código de Defesa do
Consumidor, que entrou em
vigor em 1991, vinha atuali-
zar os princípios do Código
Civil de 1917. “O código deu
instrumentos para enfrentar-
mos a vulnerabilidade do con-
sumidor diante do poder eco-
nômico. Passamos a lutar con-
tra juros extorsivos, abusos
das empresas de telefonia,
tarifas bancárias, enfrentamos
as quadrilhas de empréstimos
e os consórcios fraudulen-
tos”, disse o deputado, des-
tacando os méritos do advo-
gado Hênio Nogueira e da ex-
deputada Lúcia Pacífico, que
hoje voltou a militar na As-
sociação das Donas de Casa.

O procurador-geral de
Justiça de Minas Gerais,
Jarbas Soares, disse que o Mi-
nistério Público apóia “esse
serviço relevante que a As-
sembléia Legislativa presta
aos mineiros e à população
de Belo Horizonte em parti-
cular, uma ação efetiva de
defesa dos direitos coletivos
e individuais em sua relação
com o poder econômico”.

Por sua vez, o deputa-
do Doutor Viana (DEM), que

presidia a solenidade, asse-
gurou que “grande parte da
população ainda desconhece
sua força como consumidor e
contribuinte” e lembrou que
a Assembléia divulga direitos
do consumidor, e o Procon
faz uma interação do Poder
Legislativo com a sociedade.
“Os sucessos do Procon lhe dão
enorme credibilidade diante da
população, e o projeto Educa-
ção para o Consumo prepara as
novas gerações para atuar
conscientemente como consu-
midoras”, concluiu.

Dentre essas novas ge-
rações, foram homenageados
os vencedores de um concur-
so estudantil de redações so-
bre o tema “Consumo Susten-
tado”. A aluna Natália Pacífi-
co de Carvalho, da 8ª série
da Escola Pandiá Calógeras,
leu seu texto premiado. A mãe
do aluno Daniel Luiz Gouveia
Norton recebeu o prêmio em
nome do filho. Diego Souza,

Mesa que dirigiu a solenidade de homenagem ao Procon

 Willian Dias

do Colégio Marconi, também
foi homenageado.

Após a solenidade, o
procurador de Justiça Geral-
do de Faria Martins da Costa
proferiu a aula inaugural do
Simpósio “Direito do Consu-
midor”, que começou efetiva-
mente ontem, na Escola do
Legislativo. Martins da Costa
buscou na História Universal
os primeiros esboços que le-
varam a uma legislação de pro-
teção do consumidor e lem-
brou que Minas teve seu
Procon criado por decreto do
ex-governador Francelino Pe-
reira em 1982, antes mesmo
da edição do Código de Defesa
do Consumidor.

O palestrante disse que
o Direito Comercial surgiu na
Itália, na Idade Média, e afir-
mou que as grandes guerras
do século XX foram neocolo-
nialistas, em busca de mer-
cados. Disse que a corrida
tecnológica foi acelerada com

essas guerras e que criou a
cultura da obsolescência pro-
gramada, além da sociedade
dos descartáveis com onipre-
sença da publicidade mani-
pulando os desejos.

“Consumir é o supremo
ato da existência, e seu tem-
plo é o shopping, onde o cli-
ma é sempre primaveril”, afir-
mou Geraldo Martins da Cos-
ta. Ele lembrou o exemplo
pioneiro do americano Ralph
Nader, que fundou a Liga do
Consumidor e, na década de
60, levou as grandes mon-
tadoras ao banco dos réus,
exigindo que instalassem
setas e cintos de segurança
nos automóveis.

Para encerrar, falou so-
bre o problema do superen-
dividamento que hoje assola
tantas famílias e sobre a pro-
paganda enganosa do comér-
cio, com a prática de má-fé,
ao anunciar um produto em
12 prestações sem juros.



17 de outubro de 2007 Assembléia Informa – quarta-feira • 3SIMPÓSIO

Especialista defende consumo consciente
contra agressividade do mercado

No Simpósio “Direito do
Consumidor”, realizado on-
tem, na Escola do Legislativo,
em comemoração dos 10 anos
do Procon Assembléia,  o pro-
motor de Justiça da Promo-
toria de Defesa do Consumi-
dor do Amapá, Alcino Oliveira

de Moraes, afirmou que é im-
portante aprender a consu-
mir conscientemente, saben-
do distinguir os produtos e
serviços realmente necessá-
rios daqueles supérfluos, que
a sociedade e o mercado nos
incentivam a adquirir  A pa-

lestra foi proferida no pai-
nel “Tribalização dos costu-
mes”, dirigido pelo coorde-
nador do Procon Assembléia,
Marcelo Barbosa.

Alcino Oliveira de Mo-
raes falou sobre a influência
da tribalização dos costumes

nas relações de consumo que
regem a sociedade. Para ele,
atualmente todas as pessoas
participam de pelo menos uma
tribo, que influencia e define
os padrões de consumo. “A
tribalização é uma auto-inclu-
são em um grupo social de
comportamento homogêneo,
de forma consciente ou
induzida, na busca de auto-
afirmação e satisfação de so-
nhos de consumo necessários
ou supérfluos”, definiu.

Para o promotor, não
existe problema em pertencer
a uma tribo, mas é necessário
que o consumidor tenha um
comportamento consciente,
aprendendo a avaliar quais os
produtos são necessários e
quais têm seu consumo indu-
zido pelo grupo social ou pelo
mercado. Segundo Alcino de
Moraes, as empresas estão
constantemente realizando
pesquisas de mercado com o
objetivo de incentivar as pes-
soas ao consumo exagerado.
Educação – O promotor disse
que a educação é o único ins-
trumento capaz de preparar o
consumidor para enfrentar as
armadilhas do mercado. Para
tanto, ele sugeriu a inclusão
de uma disciplina sobre edu-
cação para o consumo na gra-
de curricular dos ensinos fun-
damental e médio. “A educa-
ção para o consumo é indis-
pensável para a formação de
um consumidor consciente”,
destacou.

O assessor jurídico do
Procon Estadual de Minas Ge-
rais, Ricardo Augusto Amorim
César, afirmou que é importan-
te que os profissionais que
trabalham com a defesa do
consumidor, além de se preo-
cuparem com a legislação,
voltem-se também para o es-
tudo do comportamento do
consumidor. Segundo ele, o
consumidor bem organizado
pode ditar o comportamen-
to do mercado; entretanto,
na prática, o que vem acon-
tecendo é o contrário.

Promotor Alcino Moraes, Marcelo Barbosa e Ricardo Amorim

 Marcelo Metzker

Delegado explica crimes previstos
Coordenado pelo pro-

fessor da Faculdade de Direi-
to da PUC Minas Fernando
Horta Tavares, o 2º painel do
Simpósio “Direito do Consu-
midor” abordou o tema “O
Direito Penal no Código de
Defesa do Consumidor”.

O delegado de Polícia
de Defesa do Consumidor,
Herivelton Cabral Oliveira,
foi o expositor e citou os
casos mais comuns registra-
dos na delegacia que são
definidos como crimes se-
gundo o Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90).

De acordo com He-
rivelton Cabral Oliveira, o
Código de Defesa do Consu-
midor considera crime a exe-
cução de serviço de alto grau
de periculosidade, contrari-

ando determinação de auto-
ridade competente. Um
exemplo citado foi a ausên-
cia de farmacêuticos respon-
sáveis em farmácias e droga-
rias. A omissão de qualquer
informação sobre produtos e
serviços e a publicidade en-
ganosa ou abusiva também
foram citadas pelo delega-
do. De acordo com ele, até
hoje já foram registradas
3.255 ocorrências sobre es-
ses delitos, que são cometi-
dos na maioria das vezes por
hipermercados.

As empresas adminis-
tradoras de cartão de crédi-
to são, segundo Herivelton,
as campeãs em número de
ocorrências. Empregar, na
reparação de produtos (na
maioria das vezes carros e

computadores), peças ou
componentes de reposição
usados, sem a autorização do
consumidor foi outra ocor-
rência citada como uma das
mais freqüentes.
Debates – Na fase de deba-
tes, o coordenador do
Procon Assembléia pergun-
tou ao delegado qual a pos-
tura da polícia em relação
aos shoppings populares. De
acordo com Herivelton, é
preciso uma força-tarefa
para solucionar todos os
crimes que são encontrados
nesses locais. Para  Marcelo
Barbosa, o que existe nos
shoppings populares são
acordos sociotributários, “já
que as relações de consumo
não são tributadas mas são
geradoras de emprego”.
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Deputado pede mais prazo para prosseguir
discussão de projeto sobre legislação tributária
O deputado Sebastião

Costa (PPS) pediu prorroga-
ção do prazo para emitir pa-
recer sobre o Projeto de Lei
(PL) 1.585/07, do governa-
dor, que integra o pacote de
mudanças à legislação tribu-
tária do Estado. O projeto es-
tava na pauta da Comissão de
Constituição e Justiça desta
terça-feira (16/6/07). O
relator havia distribuído có-
pias do parecer na última reu-
nião da comissão, mas, se-
gundo ele, uma outra emenda
foi apresentada pelo Executi-
vo. A proposição deve ser ana-
lisada em reunião extraordi-
nária da comissão nesta quin-
ta-feira (18), às 9h30.

O PL 1.585/07 modifi-
ca vários pontos da Lei 6.763,
de 1975, que consolida a le-
gislação tributária do Estado,
relativos ao ICMS e a taxas es-
taduais. O projeto permite ao
Executivo reduzir as alíquotas
do imposto para diversos pro-
dutos e atividades, como ma-
teriais de construção e escri-
tório, pedras ornamentais, de-
rivados do leite, cachaça e
prestação de serviços de pas-
sageiros. De acordo com o pa-
recer, as 13 emendas ao PL
1.585/07 apresentadas foram
sugeridas pelo deputado Dalmo
Ribeiro Silva, para mudar as-

pectos pontuais da Lei 6.763,
em consonância com a propos-
ta do projeto original. As
emendas tratam das operações
de estabelecimentos comerci-
ais relacionados, entre outros,
a móveis e colchões, tanques
para transporte e resfriamento
de leite, vasos sanitários, pias

 Sebastião Costa e Delvito Alves analisam proposta que prevê redução de ICMS

Lia Priscila

e lavatórios, pedras ornamen-
tais, bolsa para coletas de san-
gue, recuperador de calor para
chuveiros e embalagens de
papel e papelão.

Durante a reunião des-
ta terça-feira, os deputados
manifestaram a preocupação
com a discussão aprofundada

da matéria, que é bastante
polêmica. Os deputados Gil-
berto Abramo (PMDB), Antô-
nio Júlio (PMDB), Neider
Moreira (PPS), Irani Barbosa
(PSDB) e Sargento Rodrigues
(PDT) disseram que vão apre-
sentar ao relator sugestões de
novas emendas para aperfei-
çoar o projeto.

O deputado Antônio
Júlio fez uma longa exposição
mostrando pontos de dúvida
do projeto. Ele criticou, por
exemplo, o texto do projeto
que diz que a redução da
alíquota poderá ser de até
12%. “Isso vai criar uma guer-
ra fiscal dentro da própria Se-
cretaria da Fazenda”, afirmou.
E continuou: “O projeto é tão
polêmico que, antes mesmo de
começar a tramitar, a Secreta-
ria da Fazenda apresentou dez
emendas”, concluiu.

Os deputados Delvito
Alves (DEM) e Hely Tarqüínio
(PV) concordaram com o de-
putado Antônio Júlio em rela-
ção à necessidade de maior dis-
cussão da matéria. O presidente
da comissão, deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), agendou
uma reunião dos deputados
com a equipe técnica e com o
secretário de Estado da Fazen-
da para discutir os pontos
mais polêmicos da proposição.

Doador de sangue poderá ter isenção de taxas
A CCJ analisou o PL

1.068/07, do deputado Zezé
Perrella (PSDB), que isenta o
doador de sangue do paga-
mento de taxas de inscrição em
concursos públicos. O relator
da matéria, deputado Gilberto
Abramo (PMDB), emitiu pare-
cer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade do
projeto na forma do substi-
tutivo nº 1, que visa somente
a adequar o projeto ao princí-
pio da consolidação das leis e
à técnica legislativa.

O projeto prevê que a
comprovação da condição de

doador seja feita mediante a
apresentação de documento
contendo a data em que fo-
ram realizadas as doações –
que deverão ser de, pelo me-
nos, duas, no mesmo ano – e
firmado por órgão oficial  ou
entidade coletora credenciada
pela União, pelo Estado ou por
município. Pelo substitutivo
nº 1, o projeto passa a alterar a
Lei 13.392, de 1999, que isen-
ta o cidadão desempregado do
pagamento de taxa de inscri-
ção em concurso público.
Reboques – O PL 1.364/07,
do deputado Agostinho

Patrús Filho (PV), também re-
cebeu parecer favorável à sua
tramitação. O projeto dispõe
sobre os serviços de reboque,
resgate, guincho e remoção
de veículos.

A proposição também
cria Cartão de Identificação
Cadastral a ser emitido pelo
órgão executivo de trânsito
do Estado, estabelece requi-
sitos para a sua concessão,
institui tabela oficial de pre-
ços e estabelece providências
correlatas, objetivando regrar
a remoção de veículos reali-
zada por carro-guincho no

Estado, impondo obrigações
às prestadoras do serviço e
encargos ao órgão de trânsi-
to estadual. O relator da ma-
téria é o deputado Gilberto
Abramo (PMDB).
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Gilberto Abramo
(PMDB), vice; Delvito Alves
(DEM), Hely Tarqüínio (PV),
Neider Moreira (PPS), Sargen-
to Rodrigues (PDT), Sebasti-
ão Costa (PPS), Antônio Jú-
lio (PMDB), Carlos Pimenta
(PDT), Luz Tadeu Leite (PMDB)
e Irani Barbosa (PSDB).
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Moradores da Pedreira Prado Lopes pedem
ajuda para resolver problema da violência
Denúncias de violên-

cia policial e entre jovens
levaram dois deputados da
Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais à
Pedreira Prado Lopes, em
Belo Horizonte, na tarde de
ontem. Os deputados Durval
Ângelo (PT), presidente da
comissão, e João Leite
(PSDB), autor do requeri-
mento, atenderam ao cha-
mado do pastor Marcelo
Crescêncio de Oliveira e reali-
zaram audiência pública
com outros convidados e
autoridades numa sala de
aula da Casa da Paz.

João Leite relatou
que a Pedreira cumpriu um
papel importante na histó-
ria da capital mineira, por-
que ali residiram os traba-
lhadores que construíram a
cidade. Ele se disse assus-
tado ao tomar conhecimen-
to da violência que assola
aquela comunidade. O depu-
tado falou sobre bons atle-
tas que haviam nascido ali
e defendeu o esporte como
meio para retirar as crian-
ças das ruas e os jovens da
criminalidade. “Os filhos re-
beldes precisam obedecer
aos pais”, disse ele.

O padre François Ma-
rie Lewden se queixou da
escassa divulgação da reu-
nião, o que resultou em au-
sências importantes, mas
enumerou três graves pro-
blemas que conseguiu
priorizar em muitos anos
como morador da favela. Em
primeiro lugar, disse que “a
gravidez precoce é a pri-
meira violência, porque
gera crianças que nascem
sem ser desejadas ou ama-
das”. Em segundo, defendeu
o direito à moradia, que,
embora garantido pela
Constituição, ainda não
entrou na cabeça dos
favelados. Em 17 anos, a
Pedreira saltou de 6,5 mil
para mais de 11 mil mora-
dores. Em terceiro, afirmou

que, no Brasil, as leis que
se aplicam aos bairros ele-
gantes não se aplicam às fa-
velas, onde ocorrem a todo
momento arbitrariedades
contra o cidadão e invasão
de domicílio sem mandado
judicial.
Drogas – O pastor Marcelo
trabalha ali há dois anos e
garante que a maioria dos
moradores é de gente ho-
nesta e trabalhadora e que
mesmo aqueles que passaram
a usar drogas querem sair
dessa vida, se lhes forem
oferecidas oportunidades.
Ele disse que a Casa da Paz,
onde recentemente foi
construída uma quadra para
aulas de esporte para 30
crianças, das 14h às 18h30,
tinha essa proposta de ofe-
recer uma perspectiva de
vida diferente.

O subsecretário de
Políticas Antidrogas,
Cloves Benevides, disse
que os favelados já nas-
cem carimbados como in-
feriores, mas “ninguém
nasce bandido; que  nasce
excluído”. Benevides ex-
plicou que todos os mo-
delos bem-sucedidos de
recuperação de socieda-
des vítimas de violência
surgiram do debate aber-
to com as comunidades.

População vive rotina
de tensão e medo

Moradores, coordenado-
res de serviços de atenção a
drogados e líderes comunitá-
rios se sucederam ao microfo-
ne, apresentando denúncias
ou relatando injustiças sofri-
das por eles ou seus parentes
e vizinhos. Glauciene Ribeiro
disse que o tráfico começa
com os meninos de 12 anos
porque as mães não conse-
guem lhes dar o que desejam.
“A polícia entra em nossas ca-
sas batendo em todo mundo,
até nas mulheres. Se não po-
demos confiar na proteção
policial, vamos confiar em
quem? Nos bandidos?”, inda-
ga ela.

Jairo Nascimento Mo-
reira relatou uma chacina ocor-
rida no dia 8, em que homens
encapuzados enfileiraram vári-
os rapazes e executaram três
deles. Nuno José Sabino con-
cordou que a chacina foi tra-
gédia anunciada. Padre
François informou que polici-
ais armados de metralhadora
invadiram sua igreja e retira-
ram um jovem à força em plena
missa. Nilson Tavares denun-
ciou que policiais militares
cobraram uma propina de R$ 4

mil para soltar rapazes presos
numa batida.
Providências – O deputado
Durval Ângelo fez várias per-
guntas para apurar melhor a
questão da propina e assegu-
rou aos moradores que nin-
guém tem o direito de invadir
domicílio alheio, a qualquer
hora, sem mandado judicial.
Ele se prontificou a apresentar
as denúncias aos juízes da Jus-
tiça Militar na próxima quin-
ta-feira e exigir que todo po-
licial em serviço exiba a tarjeta
de identificação no uniforme.

Outra medida que o de-
putado anunciou é a defesa da
Casa da Paz, que estaria
ameaçada de demolição pela
Prefeitura, para ampliar a rua
Guapé. “Se a Prefeitura tiver mes-
mo que derrubá-la, que arranje
outro local para seu funciona-
mento”, disse Durval. O deputa-
do João Leite também insistiu
com os moradores para resistir à
invasão de suas casas e ofereceu-
se para lutar por novos e melho-
res equipamentos sociais e espor-
tivos para a Pedreira Prado Lopes.
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente, e
João Leite (PSDB).

Deputados foram ao bairro da capital mineira ouvir as queixas da população

Willian Dias
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Deputados conhecem propostas de
alteração da Lei de Incentivo à Cultura
Propostas de alteração

da Lei 12.733, de 1997, a Lei
de Incentivo à Cultura, foram
apresentadas ontem  aos de-
putados da Comissão de Cul-
tura. Estudo preliminar elabo-
rado pela Secretaria de Esta-
do de Cultura (SEC) prevê, por
exemplo, o aumento gradativo
de recursos para projetos no
interior; a fusão das 12 áreas
de projetos em nove; e a cri-
ação de câmaras setoriais
para essas áreas, descentrali-
zando a análise dos projetos.
Artistas e deputados cobra-
ram, por outro lado, outras
mudanças, como a ampliação
dos percentuais de dedução
de ICMS para pequenas e
microempresas.

No início dos trabalhos,
a deputada Gláucia Brandão
(PPS) justificou que, embora
a lei tenha estimulado a cul-
tura, muitos acertos e limita-
ções foram detectados nesses
dez anos. “O debate é para
encontrar soluções para esses
problemas. E ele será feito
também no interior, em audi-
ências públicas no Norte, Tri-
ângulo e Sul”, adiantou.

O assessor especial da
SEC, Rômulo Avelar, reforçou
que muitas alterações bus-
cam resolver questões de
ordem prática. “Recebemos
muitos projetos confusos
quanto à classificação de
área. Há projetos híbridos.
Daí a mudança nas áreas
culturais”, justificou.

Atualmente existe uma
área específica para bolsas de
estudo. Com a alteração pro-
posta, cada área cultural po-
deria beneficiar projetos de
bolsa de estudo dentro de seu
segmento. O objetivo, segun-
do Avelar, é também dar agili-
dade à Comissão Técnica de
Análise de Projetos (Ctap),
que hoje se desdobra na aná-
lise de projetos dos mais va-
riados temas. A proposta in-
clui ainda a figura de um
colegiado paritário, para dis-
tribuir os recursos entre as

câmaras, a partir das deman-
das e das séries históricas.

Outro mudança impor-
tante refere-se à destinação
de recursos para o interior. A
proposta da SEC é de um au-
mento escalonado, começan-
do com 40% em 2008 e che-
gando a 45% em 2013. De
acordo com dados da Secre-
taria, nos últimos dois anos,
o interior ampliou sua parti-
cipação para quase 40% dos
recursos aprovados. Em 2007,
foram destinados R$ 34 mi-
lhões a Belo Horizonte, o
dobro do montante de 2004.
Avelar informou ainda que a
captação também vem cres-

cendo no interior saltando
de 40,8% do total captado
em 2006 para 43,9% em
2007, até agora.
Cobranças – Uma definição
conceitual de projetos do in-
terior foi a cobrança encami-
nhada pelo diretor de Arte e
Cultura da PUC Minas, profes-
sor José Márcio Barros. Para
ele, seria necessário cruzar cri-
térios como domicílio do em-
preendedor, público-alvo e
também o impacto local, como
o emprego de mão-de-obra da
própria cidade.  O professor
sugeriu ainda que os recursos
captados pelos órgãos da ad-
ministração indireta também

sigam  o  filtro  da
interiorização, e cobrou o
funcionamento efetivo do
Conselho Estadual de Cultura.

A diretora da Associação
dos Músicos de Minas Gerais,
Rose Pidner, opinou que é pre-
ciso incentivar a nacionaliza-
ção ou internacionalização do
artista e não apenas sua atu-
ação no Estado. Ela também
cobrou a redefinição dos
percentuais dedutíveis de pe-
quenas e micro empresas, as-
sunto que foi enfaticamente
citado pelo deputado Domin-
gos Sávio (PSDB).

Sávio é autor de uma
proposta que amplia o
percentual de ICMS que a pe-
quena empresa pode destinar
a projetos culturais. Segundo
ele, os 3% previstos na lei não
cobrem praticamente nenhum
projeto. “Isso democratizaria,
inclusive, os segmentos que
participam como mecenas.
Hoje só as grandes empresas
aparecem assim, o que vai
criando um conceito equivo-
cado”, afirmou. De acordo
com o parlamentar, a luta
também é política, para ven-
cer a resistência dos técni-
cos da Fazenda quanto à
ampliação de recursos cap-
tados para cultura. “Se há
dificuldades para implanta-
ção do Conselho, também te-
mos que superar”, afirmou.

Silvana Pessoa, da SEC,
informou que a dedução di-
ferenciada para pequena em-
presa continua em estudos,
assim como a utilização, ain-
da pequena, da dívida ativa
para financiar projetos. Ínte-
gra na internet
Presenças – Deputadas
Gláucia Brandão (PPS), presi-
dente; Rosângela Reis (PV);
Ana Maria Resende (PSDB); Elisa
Costa (PT) e deputados Domin-
gos Sávio (PSDB) e Weliton Pra-
do (PT). A reunião foi aberta
com uma esquete da Companhia
Móvel da Uni-BH. A peça foi
“Mendigo ou Cachorro Morto”,
de Bertold Brecht.Reunião foi aberta com apresentação artística da Companhia Móvel da Uni-BH

 Guilherme Bergamini
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Montes Claros
O deputado Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB) mostrou-se preo-
cupado com o aumento da
violência em Montes Claros.
Segundo ele, somente nesta
semana, houve 63 assassina-
tos na cidade. O parlamentar
criticou a falta de atitude por
parte da prefeitura para com-
bater a situação de insegu-
rança no município e pediu

a união das Polícias Civil e
Militar no combate à cri-
minalidade. Além disso, o
parlamentar falou sobre a
construção da usina de
biodiesel também em Montes
Claros. “A usina será um gran-
de elefante branco, porque
não há um incentivo para a
produção de matérias-prima”,
disse. O deputado também
afirmou que apóia a aprova-

ção do PLC 29/07, que regu-
lariza a situação dos defen-
sores públicos. Finalmente,
Luiz Tadeu Leite lamentou a
morte do médico Nelson Vi-
las Boas Abreu, ginecologis-
ta e obstetra de Montes Cla-
ros. O deputado Ruy Muniz
(DEM) também lamentou a
morte do médico. Luiz Tadeu
foi aparteado ainda pelo de-
putado Paulo Guedes (PT).

Alimentação
O deputado André Quintão
(PT) lembrou que ontem foi o
Dia Mundial da Alimentação.
O parlamentar comemorou a
aprovação do Plano Mineiro
de Segurança Alimentar, que
tem como focos principais o
apoio à agricultura familiar e
a ampliação do acesso ao ali-
mento. “O acesso à alimenta-
ção é um direito básico que

todo ser humano tem para
possuir outros direitos tam-
bém fundamentais, como a
saúde e o acesso à educação”,
disse. Além disso, Quintão in-
formou que, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) de 2004,
em 31,8% dos domicílios do
Estado ainda existem pessoas
com alimentação de baixa qua-
lidade. O deputado também

elogiou o aumento de investi-
mentos do governo federal na
agricultura familiar e, final-
mente, falou da importância
de se concluir a votação do
PLC 29/07 e do PL 1.658/07,
que tratam da remuneração da
Defensoria. Em aparte, o de-
putado Adalclever Lopes (PMDB)
informou que o ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão, está
em Minas Gerais.

Imprensa
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) comentou
nota publicada no jornal “O
Tempo” que questiona se os
deputados “engoliram a vi-
tória do Ministério Público”.
Para o parlamentar, a nota pa-
rece querer provocar um em-
bate entre a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e o
Ministério Público, “despre-

zando um princípio fundamen-
tal, que é a democracia”. Ele
criticou a postura da mídia ao
criar conflitos.
“Recentemente o procurador-
geral de Justiça, Jarbas Soa-
res Júnior, esteve na Assem-
bléia, foi muito bem recebido
e teve conversa amigável com
o presidente da ALMG”,
acrescentou. Miranda falou
também  sobre os defenso-

res públicos. Ele disse que
os profissionais podem con-
tar com a luta dos deputa-
dos e que nada seria possí-
vel se todas as forças não
se tivessem  juntado. Van-
derlei Miranda discursou ain-
da sobre o PLC 27,  o qual,
segundo ele, “tem a inten-
ção de fazer justiça e vai le-
var esperança a milhares de
servidores estaduais”.

Energia elétrica
O deputado Weliton Prado
(PT) falou da tarifa da ener-
gia elétrica em Minas Gerais,
afirmando que é a mais alta
do Brasil. “A conta de luz no
nosso estado teve um aumen-
to acima da inflação. Uma
conta que, em 2002, veio no
valor de R$ 50 hoje está duas
vezes mais cara, chegando a
R$ 100”, completou.  Segun-

do o deputado, Minas é o es-
tado que mais produz energia,
e o lucro da Cemig vai todo
para fora do País. “A conta de
luz do nosso estado é 30% mais
cara que a do Ceará, 36% mais
cara que a do Rio de Janeiro e
48% mais cara que a do Rio Gran-
de do Sul”, comparou. Weliton
Prado disse que vai lutar para
impedir o aumento da conta de
luz na revisão tarifária que

acontece no ano que vem. O
parlamentar leu ainda uma
entrevista com Dom Luciano
Mendes, feita pelo Sindiele-
tro, a respeito do valor da
energia elétrica e parabeni-
zou os defensores públicos
por sua luta e resistência. Em
aparte, o deputado Lafayette
de Andrada (PSDB) disse que
a tarifa da conta de luz é au-
torizada pela Aneel.

PLC 27
O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) questionou a postu-
ra da imprensa, que está se
referindo ao PLC 27 como
“trem da alegria.” De acordo
com o deputado, quem traba-
lha 20, 25 anos tem que ter
seus direitos repassados. “O
governador de Minas está ten-
do coragem de regularizar os
erros do passado, gostaria que
a imprensa valorizasse esta

Casa e respeitasse o grande
nome que vai governar o Bra-
sil em 2010. A imprensa mi-
neira está servindo a quem?”,
questionou. Segundo Getúlio
Neiva, a Assembléia de Minas
tem homens e mulheres fortes
para falar a verdade e questi-
onar certas situações. O de-
putado também falou sobre
sua cidade. “Agradeço ao se-
cretário de Saúde, Marcos Pes-
tana, que ajudou muito

Teófilo Oto-ni. Ele nos fez uma
visita e levou a notícia de que
o governador do Estado, Aécio
Neves, vai liberar mais R$ 4
milhões para investir na saú-
de; com isso, a  cidade rece-
berá R$ 20 milhões,” afirmou
Getúlio Neiva.

A verba, segundo o par-
lamentar, poderá ser usada na
reativação de prontos-socor-
ros e na construção de uni-
dades hospitalares
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Plenário aprova efetivação de designados
e os subsídios de defensores públicos
O Plenário da Assem-

bléia aprovou, ontem, na
Reunião Ordinária três pro-
jetos que estavam mobilizan-
do servidores públicos: os
Projetos de Lei Complemen-
tar (PLCs) 27 e 29/07 e o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.658/07,
todos do governador do Es-
tado. Os dois últimos tratam
da carreira e dos subsídios
dos defensores públicos e o
primeiro institui a Unidade
de Gestão Previdenciária
Integrada (Ugeprevi) e efe-
tiva os servidores designa-
dos da Educação. A reunião
foi acompanhada por servi-
dores que lotaram as galeri-
as do Plenário.

Muitos deputados se
manifestaram durante a
reunião para prestar apoio
aos defensores públicos e
designados da Educação,
beneficiados pelos projetos
aprovados. O PLC 27/07 foi
aprovado por 62 votos fa-
voráveis e nenhum contra
ou branco, na forma do
substitutivo nº 1 da Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. O

inciso 3 do artigo 7º do
substitutivo foi votado em
separado e aprovado por 54
votos favoráveis e 5 con-
trários. Esse inciso inclui
no projeto servidores do
quadro suplementar da As-
sembléia Legislativa e os que
exercem função pública.

Também foi votado em
destaque, e aprovado por 61
votos e nenhum contra ou em
branco, o inciso 2 do artigo
8º do projeto aprovado em
Plenário em 1º turno, fican-
do prejudicado, assim, o
inciso apresentado pelo
substitutivo. A mudança é

apenas de uma palavra e não
interfere no conteúdo do pro-
jeto. Durante a reunião, o de-
putado Deiró Marra (PR) apre-
sentou a emenda nº 1, que
foi rejeitada também por una-
nimidade – com 61 votos –
porque previa a inclusão dos
servidores da Unimontes e
Uemg, que já estão contem-
plados pelo projeto na forma
em que foi aprovado.
O substitutivo – O substi-
tutivo nº 1 modifica a com-
posição do Conselho Estadu-
al de Previdência (Ceprev),
órgão executivo, consulti-
vo e deliberativo, com a ta-
refa de administrar a
Ugeprevi. O novo texto su-
prime a referência a órgãos
que já estão representados
(Defensoria Pública e Tribu-
nal de Contas), ao mesmo
tempo em que acrescenta
representantes de servido-
res de todos os Poderes, a
fim de democratizar a ges-
tão. A redação de alguns
dispositivos do projeto
também é alterada pelo
substitutivo, mas sem mo-
dificação do conteúdo.

Projeto da Defensoria é aprovado em 1º turno
Também foram aprova-

dos pelo Plenário, em 1º tur-
no, dois projetos que tratam
da carreira e dos subsídios
dos defensores públicos. O PL
1.658/07, do governador, foi
aprovado em votação simbó-
lica na forma do substitutivo
nº 1 da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. O projeto
fixa o subsídio dos membros
da Defensoria Pública a partir
de 1º de setembro deste ano.

O substitutivo uniformi-
za a nomenclatura atribuída à
classe da carreira do defensor
público. Além disso, para tor-
nar mais clara a norma legal e
evitar dúvidas sobre a sua in-
terpretação, o substitutivo
divide a classe I em níveis I e
II e melhora a técnica le-
gislativa do texto.

De acordo com o proje-
to, os subsídios variam de R$
6.580,00 para Defensor Públi-
co de Classe I, não estável,
chegando a R$ 10.002,30 para
o Defensor Público de Classe
Especial. Já o subsídio do
defensor público-geral foi fi-
xado em R$ 12 mil; e o do
subdefensor público-geral e
do corregedor-geral, em R$
11.500,00.

Já o PLC 29/07, também
do governador, foi aprovado por
43 votos favoráveis e nenhum
contra na forma do substitutivo
nº 1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, e com a emendas
de 1 a 4. O projeto altera a Lei
Complementar 65, de 2003, mo-
dificando a estrutura da
Defensoria Pública e criando 282
cargos de defensores. O

substitutivo desmembrou o PLC,
criando o PL 1.658/07 para tra-
tar dos subsídios dos defenso-
res e deixando para o PLC ape-
nas a parte sobre a estrutura
da carreira, do reposicio-
namento e do quantitativo de
cargos de defensores.

A emenda nº 1, da Co-
missão de Administração,
assegura aos defensores o
recebimento da gratificação
natalina e do terço consti-
tucional de férias. A nº 2,
da Comissão de Fiscalização
Financeira suprime do arti-
go 8º do substitutivo, que
trata da instalação da
Defensoria Pública em
comarcas, o texto “e em to-
dos os graus de jurisdição,
inclusive nas instâncias es-
pecial e extraordinária”.

A emenda nº 3 inclui no
artigo 77 da Lei Complemen-
tar 65, parágrafo que assegu-
ra o recebimento de subsídio,
direitos e vantagens pelo de-
fensor público que se afastar
para exercer a presidência da
Associação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais. Já
a emenda nº 4 altera o pará-
grafo único do artigo 12 e o
parágrafo 2° do artigo 19 da
Lei Complementar, estabelecen-
do que o cargo de defensor
público geral será exercido pelo
subdefensor público geral, se a
vaga surgir nos últimos seis me-
ses do mandato; e nos casos de
afastamento previstos no arti-
go 19. A emenda suprime da lei
a menção ao subdefensor “mais
antigo”, pois o cargo é único.
Íntegra na internet

Deputados conversam para últimos detalhes acompanhados pelos servidores

Ricardo Barbosa
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Presidente participa de solenidade
promovida pela revista Mercado Comum

O presidente da Assem-
bléia, deputado Alberto Pinto
Coelho (PP) participou ontem,
no Automóvel Clube, da entre-
ga do IX Prêmio Minas – Desem-
penho Empresarial Mercado Co-
mum. A Usiminas foi vitoriosa
em sete categorias, que avaliam
critérios técnicos, levando em
conta resultados financeiros e
econômicos das empresas. A re-
vista é voltada para as áreas de
administração e economia. Para
o presidente da ALMG, a revista
é um importante marco no jor-
nalismo mineiro e fez uma aná-
lise com muito critério, para es-
colher os premiados. Junto com
Alberto Pinto Coelho, participa-
ram da mesa, o presidente da
Usiminas, Rinaldo Campos Soa-
res, o secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Márcio
Araújo de Lacerda; o presidente
da revista, Carlos Alberto Teixeira;
o ex-governador de Minas Gerais,
Francelino Pereira e a secretária
de Educação, Vanessa Guimarães

Guilherme Bergamini

ORDEM DO DIA

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

Reunião Ordinária ( 14 horas)
PL 709/07
Do deputado Padre João, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
município de Viçosa o imóvel que especifica. Votação em 2º turno

PL 1.111/07
Do deputado Tiago Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cambuquira o imóvel que especifica. Votação em 2º turno

PL  1.154/07
Do deputado Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao muni-
cípio de Bambuí os imóveis que especifica. Votação em 1º turno

PL  1.236/07
Do deputado Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao municí-
pio de Pirapora o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PL 1.571/07
Do governador do Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Cataguases o
imóvel que especifica.  Votação em 1º turno

 PEC 16/07
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que altera o “caput” do art. 84 do Ato
das Disposições Transitórias (Dispõe sobre o tombamento para fins de conserva-
ção e declara monumento natural a Serra da Moeda). Discussão em 1º turno

PL 868/ 07
Do deputado Sebastião Costa, que dá denominação de Aeroporto Regional de
Manhuaçu Elias Breder ao aeroporto regional de Santo Amaro de Minas. Turno único

PL 122/07
 Do deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre a instalação e a
obrigatoriedade de manutenção programada dos sistemas de ar condicio-
nado. Discussão em 2º turno

PL 426/07
 Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a instalação de sistema
sensor e válvulas de bloqueio de gás. Discussão em 2° turno

PL 1.182/07
Do governador do Estado, que acrescenta dispositivo à Lei 14.669 de 2003,
que dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário
(Prioridade para credores de precatórios de natureza alimentar em atraso,
com idade igual ou superior a 70 anos, para pagamento pelo Poder Execu-
tivo). Discussão em 2º turno

 PL 1.357/07
Do deputado Mauri Torres, que autoriza o Executivo a doar imóvel ao
município de Piraúba. Discussão em 2º turno

    PL 530/07
 Do deputado Padre João, que fixa critérios para as pulverizações de
inseticidas, herbicidas e congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do
Estado. Discussão em 1º turno

   PL 684/07
 Do deputado Weliton Prado, que dispõe sobre o atendimento ao consu-
midor no estabelecimento do fornecedor. Discussão em 1º turno

PL 1.082/07
 Do deputado Gustavo Corrêa que autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com o município de Heliodora. Discussão em 1º turno

PL 1.116/07
Da deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas para o uso alter-
nativo do solo da mata seca. Discussão em 1º turno

     PL 1.446/07
Do governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei 14.699 de 2003, que dispõe
sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário. 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

8h30
• Simpósio “Direito do Consumidor” (Escola do Legislativo) – painel
“Mudanças na telefonia”

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – esclarecer o funcionamento da
Secretaria de Saúde. Convidada: superintendente de Regulação da SES,
Myriam Araújo Coelho. Requerimento do deputado Doutor Rinaldo
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – obter esclareci-
mentos sobre o emplacamento de carros. Convidados: presidente do
Conselho Federal dos Despachantes Documentais do Brasil, Chrispim José
da Silva; presidente da Cooperativa dos Despachantes de Documentos do
Detran de Minas Gerais, Antônio Pedro Alves Filho; secretário da mesma
cooperativa, Antônio Lúcio da Silva; presidente do Sindicato dos Des-
pachantes de Documentos de Trânsito de Belo Horizonte, José de
Souza Santos. Requerimento do deputado Ademir Lucas. Discutir e
votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam a apreciação do Plenário

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir a aplicação da
Lei Estadual 16.301,  de 2006, que disciplina a criação de cães de raças
e dá outras providências. Convidados: secretário de Estado de Defesa
Social, Maurício de Oliveira Campos Júnior; chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais, Marco Antônio Monteiro de Castro; comandante-geral da Polícia
Militar de Minas Gerais, coronel Hélio dos Santos Júnior; comandan-
te-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, José Honorato
Ameno; vice-prefeito de Belo Horizonte, Ronaldo Vasconcellos; pre-
sidente do Conselho  Regional de Medicina Veterinária de Minas Ge-
rais, Fernando Cruz Laender; e gerente do Centro de Controle de
Zoonoses da Secretaria de Saúde de BH, Maria do Carmo de Araújo
Ramos. Requerimento do deputado Eros Biondini

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho III) – discu-
tir e votar parecer de turno único ao PL 1.513/07, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui o Dia Estadual do Campo Limpo; e de 1° turno ao
PL 810/07,  que dispõe sobre a instalação de biodigestores nas residências
uni e multifamiliares, instalações comerciais e industriais em á-reas que não
disponham de serviços públicos de tratamento e coleta de esgotos

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e membros das
comissões permanentes (Plenarinho II) – discutir e votar parecer, em
turno único, aos PLs: 1.530/07, do governador do Estado, que autoriza
a abertura de crédito suplementar de R$ 610 milhões ao orçamento fiscal
do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar; e 1.555/07, que

autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 49,9 milhões
ao orçamento fiscal do Estado em favor da Assembléia Legislativa

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) –
discutir e votar parecer de 1º turno de sete proposições, entre elas:
1.658/07, do governador do Estado, que fixa o subsídio dos membros
da Defensoria Pública; 616/07, do deputado Weliton Prado, que
altera a Lei 12.645 de 1997, que dispõe sobre a instalação de equipa-
mentos de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água;
730/07, da deputada Ana Maria Resende, que reduz a alíquota de
ICMS em operações internas destinadas ao comércio
• Simpósio “Direito do Consumidor” (Escola do Legislativo) – painel “O
Poder Judiciário e a Defesa dos Direitos do Consumidor”

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho I)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer de 1º turno ao PL 18/07, do deputado Eros
Biondini, que obriga o fornecimento gratuito de veículos motorizados
para facilitar a locomoção de portadores de deficiência física e idosos;
e 1.227/07, do deputado Tiago Ulisses, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de hotéis e similares afixarem placas de advertência
sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado
• Comissão Especial do Veto Total à Proposição de Lei 17.860/07
(Plenarinho III) – eleger o presidente e o vice e designar o relator da
comissão criada para analisar o Veto Total à Proposição de Lei 17.860/
07, que dá denominação ao viaduto situado na avenida Cristiano Ma-
chado, sobre a rua Jacuí, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte
16 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) –
discutir e votar proposições da comissão
16h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir  e votar
em 2º turno, parecer sobre o PLC 29/07 do governador, que altera a Lei
Complementar 65 de 2003 e fixa o subsídio dos membros da Defensoria
Pública. E PL 1.658/07, também do governador, que fixa o subsídio
dos membros da Defensoria Pública do Estado
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho III)
– discutir e votar em turno único a Mensagem 100/07, do governador,
que encaminha expediente contendo solicitação para que sejam expe-
didos os títulos de legitimação de terras devolutas aos requerentes
constantes da relação anexa, como beneficiários da alienação por pre-
ferência, de acordo com o Iter
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Primeiro Trabalho

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do Político Jarbas Passarinho

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 – Primeiro Trabalho

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

21h Assembléia Debate (inédito) – Produção de Etanol

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Primeiro Trabalho

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


