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Ciclo de Debates sobre Rio São Francisco
é destaque da semana na Assembléia
Dez audiências públicas,

um ciclo de debates, três sole-
nidades e uma visita marcam a
agenda da Assembléia Le-
gislativa na semana. Os primei-
ros compromissos estão liga-
dos à área de segurança públi-
ca. A Comissão de Direitos Hu-
manos está hoje, às 13 horas,
em Araguari, para ajudar na
apuração do caso envolvendo
tortura e morte de um detento
naquela cidade. Já a Comissão
de Segurança Pública visita o
secretário de Estado de Defesa
Social, às 17 horas, para tratar
de assuntos já discutidos pela
comissão. À noite, no Palácio
das Artes, acontece a soleni-
dade de entrega da Medalha da
Ordem do Mérito Legislativo.

Amanhã, a Comissão de
Direitos Humanos debate, às 9
horas, no Plenarinho II, pro-
postas para prevenir acidentes
com vítimas no trânsito em Mi-
nas. Já às 15 horas, a Comis-
são de Política Agropecuária e
A-groindustrial discute a rene-
gociação de contratos de fi-
nanciamento de produtores do
Projeto Jaíba com o BDMG. A
Reunião Ordinária de Plenário
será interrompida para a co-
memoração do Dia Nacional da
Consciência Negra.

Na quarta-feira (21), três
reuniões de comissões com
convidados estão agendadas.

A de Meio Ambiente e Recursos
Naturais debate, às 10 horas, a
área de atuação da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco. No mesmo horá-
rio, a Comissão de Educação, Ci-
ência, Tecnologia e Informática
discute o funcionamento do
Conselho Estadual de Educação.
E a Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social pro-
move um debate sobre a igual-
dade racial e o mercado de tra-
balho, a partir das 15h30.
São Francisco –  Ainda na quar-
ta-feira, às 19 horas, será rea-
lizada a abertura do Ciclo de
Debates “Rio São Francisco e o
Desenvolvimento do Semi-Ári-

do Brasileiro”, evento que se
estende por toda a quinta-fei-
ra (22), no Plenário. O  obje-
tivo é discutir a situação do
semi-árido brasileiro, as
ações e alternativas para o
desenvolvimento sustentável
dessa região, bem como a
revitalização da bacia do rio
da integração nacional.

Também na quinta, a Co-
missão de Saúde participa de
audiências da Copasa no Sul
de Minas (Itajubá, às 8h30, e
Pouso Alegre, às 14h30) para
divulgar obras para evitar en-
chentes na região.

A Comissão de Direitos
Humanos ouve, às 9 horas, de-

núncias quanto ao aumento do
número de mortos e mutilados
por acidentes de trabalho na
construção civil. A Comissão de
Defesa do Consumidor  trata da
questão do aumento no preço
do gás natural veicular no Es-
tado, a partir das 10 horas.

Na noite da quinta-feira,
haverá ainda uma Reunião Es-
pecial de Plenário para a entrega
do título de Cidadão Honorário
ao presidente do Grupo Vallourec,
Pierre Marie Verluca. E na sexta
(23), também às 20 horas, acon-
tece uma Reunião Especial para
comemorar os 40 anos do Insti-
tuto de Pesos e Medidas de Mi-
nas Gerais (Ipem/MG).

Em audiência
pública,

governo anuncia
reforma da
cadeia de São
Sebastião do
Paraíso
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Rio São Francisco: revitalização da bacia e situação do semi-árido serão discutidas por especialistas e autoridades

 Alair Vieira
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 19/11/2007 A 23/11/2007

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA
20/11

QUARTA-FEIRA
21/11

QUINTA-FEIRA
22/11

8:30
SAÚDE (6)
Extraordinária
Itajubá

9:00
DIREITOS HUMANOS (1)
Extraordinária
Plenarinho II

DIREITOS HUMANOS (7)
Auditório

9:15

SAÚDE
Plenarinho I

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

9:30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV
SEGURANÇA PÚBLICA

Auditório

10:00

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Plenarinho II

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
(3)

Plenarinho III

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA (4)

Teatro

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE (8)
Plenarinho III

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Plenarinho IV

10:30
PARTICIPAÇÃO POPULAR

Extraordinária
Auditório

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Auditório

REDAÇÃO
Plenarinho I

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Plenarinho III

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Extraordinária
Auditório

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

SAÚDE (9)
Extraordinária
Pouso Alegre

15:00

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL (2)
Plenarinho II

CULTURA
Plenarinho III

15:30
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO

SOCIAL (5)
Plenarinho I

16:00
ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO
Plenarinho IV

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Defesa Social promete a deputados mais
policiais para São Sebastião do Paraíso
Prefeitos, vice-prefei-

tos, vereadores e lideranças
de São Sebastião do Paraí-
so e de mais de 20 cidades
do Sul e Sudoeste de Minas
participaram, na última
quarta-feira (14), da reu-
nião conjunta das Comissões
de Segurança Pública e de
Política Agropecuária e
Agroindustrial. Requerida pelo
deputado Antônio Carlos
Aran-tes (PSC), a audiência
pública contou ainda com
grande público – cerca de
200 pessoas, principalmente
produtores rurais.

Na reunião, Cássio Soa-
res, chefe de gabinete do se-
cretário de Defesa Social, Mau-
rício Campos Júnior, anunciou
a assinatura de convênio com
a Prefeitura de São Sebastião
do Paraíso no valor de R$ 433
mil para a reforma da cadeia
local, que se encontra em con-
dições precárias. Segundo So-
ares, terminada a reforma, a
Subsecretaria de Administra-
ção Penitenciária assumirá a
guarda dos presos, destinan-
do 68 agentes penitenciários
para a função e liberando para
o trabalho nas ruas dez poli-
ciais militares e cinco civis.

O representante da Se-
cretaria de Defesa Social (Se-

des) informou, ainda, que a
região receberá mais de 300
homens para os 33 municí-
pios abrangidos pelo 12o Ba-
talhão de Polícia Militar
(BPM). Soares disse que qua-
tro concursos para a Polícia
Civil estão sendo preparados
e um já está em andamento.
Atualmente, a PCMG conta com
9 mil homens, e a Polícia Mili-
tar, com 40 mil, com previsão
de chegar a 50 mil em 2010.

Reivindicações – O prefeito
de Paraíso, Mauro Zanin, ava-
liou que os municípios têm
limitações para lidar com a
questão da segurança. Segun-
do ele, os prefeitos da região
já têm uma pauta clara de rei-
vindicações: melhoria do apa-
rato e da estrutura das Polí-
cias Militar e Civil, com au-
mento dos efetivos; melhoria
das cadeias públicas e criação
de um BPM em Paraíso.

O comandante do 12o

BPM, tenente-coronel Marce-
lo Alves Aleixo, apresentou
alguns números da crimi-
nalidade na região e listou
medidas tomadas pela PMMG:
intensificação das buscas,
envolvimento da Polícia Ci-
vil e do Judiciário nas ações,
envolvimento da população
rural, troca de informações
com a Polícia de São Paulo,
entre outras.

Em defesa da descentralização e da organização
O deputado Antônio

Carlos Arantes (PSC) consta-
tou que “morar no campo hoje
não é mais símbolo de tran-
qüilidade, e sim de preocu-
pação”. Ele disse estar confi-
ante nas medidas que seriam
encaminhadas. Mas avaliou
que faltavam ainda algumas
ações de descentralização:
“O problema não é só em Pa-
raíso. Temos Delfinópolis,
Capetinga, que têm pou-
quíssimos policiais. Melho-
ramos muito, sim, mas não
o suficiente”.

O deputado Chico Uejo
(PSB) elogiou a capacidade
de organização da comuni-

dade local para lutar por
seus direitos. O deputado
Padre João (PT) sugeriu que
as reivindicações fossem
encaminhadas à Sedes e de-
fendeu a integração poli-
cial da região e a assinatu-
ra de convênio com as Polí-
cias de outros Estados.

Respondendo ao apelo
de Padre João, o presidente
da Comissão de Segurança
Pública, deputado Sargento
Rodrigues (PDT), informou
que hoje, às 17 horas, ele e
outros deputados da comis-
são vão se reunir com o se-
cretário Maurício Campos
Júnior, para levar as reivin-

dicações e pedir providên-
cias. Também nessa linha, o
deputado Vanderlei Jan-
grossi (PP) acrescentou que
tudo que foi discutido se-
ria objeto de um relatório
da comissão, para que a
ALMG fizesse os devidos en-
caminhamentos.

O deputado Paulo Cesar
(PDT) ressalvou que em outras
regiões a situação é mais gra-
ve e citou Nova Serrana, onde
há mais de 50 ocorrências por
dia. Em São Sebastião do Pa-
raíso são 26. Por último, o
deputado Rêmolo Aloise
(PSDB) reivindicou ações que
considera primordiais na se-

gurança pública: efetivar o
“cinturão de fronteira” na di-
visa de Minas com São Paulo;
pôr mais policiais nas ruas;
promover estudos na PMMG
para melhorar a distribuição
dos policiais entre as cidades.
Presenças – Pela Comissão de
Segurança Pública, deputados
Sargento Rodrigues (PDT),
presidente; Paulo Cesar (PDT),
vice; e Antônio Carlos Arantes
(PSC). Pela Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agroin-
dustrial, deputados Vanderlei
Jangrossi (PP), presidente;
Padre João (PT), vice; e Chico
Uejo (PSB), além de Rêmolo
Aloíse (PSDB).

Alair Vieira

Parlamentares foram ao Sul de Minas depois de receberem queixas dos moradores em relação à insegurança
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Projeto de lei que amplia locais de uso
obrigatório de desfibrilador é analisado
A Comissão de Saúde apro-

vou, na quarta-feira (14), pare-
cer favorável, de 1º turno, ao Pro-
jeto de Lei (PL) 601/07, do de-
putado Célio Moreira (PSDB), que
acrescenta dispositivo à Lei
15.778, de 2005, que determina
os locais em que o uso de apare-
lho desfibrilador cardíaco exter-
no automático é obrigatório.

O PL, que teve como re-
lator o deputado Ruy Muniz
(DEM), foi aprovado com a
emenda nº 1, da CCJ, suprimin-
do o inciso que prevê a exis-
tência do desfibrilador cardía-
co nos locais com aglomeração
ou circulação diária igual ou su-
perior a 1,5 mil pessoas. A pro-
posição inclui ainda os seguin-
tes locais em que é obrigatório
o uso do aparelho: estações ro-
doviárias e ferroviárias, centros
comerciais, estádios e ginásios
esportivos, academias de ginás-
tica, hotéis e clubes.

Aprovado também parecer
favorável, de 1º turno, ao PL 1.470/
07, do deputado Leonardo Moreira
(DEM), que proíbe vincular a dis-
tribuição de brindes à venda de
alimentos. De acordo com o pare-
cer, do deputado Carlos Pimenta

(PDT), o objetivo da proposição é
“evitar a sedução, principalmen-
te de crianças e adolescentes,
por alimentos não saudáveis, que
levem à obesidade e às suas con-
seqüências”. O PL foi aprovado
na forma do substitutivo nº 1,
da CCJ, que restringe a propos-
ta aos estabelecimentos que ven-
dem seus próprios alimentos, como
as lanchonetes.

O PL 232/07,  do deputa-
do Alencar da Silveira Jr. (PDT),
que determina o oferecimento,

pelo Estado, de vacinas contra a
catapora para crianças de até 14
anos, foi baixado em diligência
(pedido de informação) à Secre-
taria de Saúde, a requerimento do
deputado Carlos Pimenta.
Requerimentos – Aprovado re-
querimento do presidente da co-
missão, deputado Carlos Mosconi
(PSDB), solicitando a realização
de audiência pública para apurar
os danos que a adição de água
oxigenada e soda cáustica po-
dem causar à saúde das pessoas.

Meio Ambiente aprova
reunião sobre gás natural

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
aprovou, na quarta-feira (14),
dois requerimentos de reali-
zação de audiências públicas.

No primeiro, o deputado
Paulo Guedes (PT) pede reu-
nião no município de São Fran-
cisco para debater soluções
para os problemas de poluição
do Rio São Francisco. No se-
gundo, o deputado Gil Pereira
(PP) solicita que se convide o
deputado federal José Otávio
Germano (PP-RS) para discutir
a demanda por gás natural.

O presidente da comis-
são, deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB), retirou de pauta o PL
105/07, do deputado Carlos
Pimenta (PDT), que cria o Pro-

grama Mineiro Solidário de In-
centivo à Produção e Consu-
mo de Biodiesel (Soldiesel). O
projeto foi retirado após apre-
sentação de requerimento do
deputado Inácio Franco (PV),
que solicitou a anexação da
proposição ao PL 637/07, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), que dispõe sobre a dis-
tribuição de parcela da recei-
ta do produto da arrecadação
do ICMS pertencente aos mu-
nicípios. Inácio Franco afir-
mou que os dois projetos têm
assunto semelhante.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice;
Almir Paraca (PT), Inácio Fran-
co (PV) e Wander Borges (PSB).

Comissão de Educação
discute emprego no Norte

A Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Infor-
mática aprovou, na quarta-feira
(14), quatro requerimentos,
dois deles tratando da realiza-
ção de audiências públicas.

O primeiro, do deputado
Gil Pereira (PP), pede que seja
realizada audiência juntamen-
te com a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação
Social, em Montes Claros, para
expor e discutir com políticos
e lideranças mineiras a qualifi-
cação profissional e a inserção
de jovens no mercado de tra-
balho no Norte mineiro.

O segundo, do deputado
Deiró Marra (PR), requer que seja
convocado o tenente-coronel
José Wilson da Paixão Lisboa, do

46° BPM de Patrocínio, para
prestar informações sobre a fis-
calização de ônibus irregulares e
sucateados, usados no transpor-
te escolar rural de Patrocínio.

Os outros dois requeri-
mentos  são do deputado Carlin
Moura (PCdoB), sendo que um
trata de uma audiência pública
para debater o tema: “Estatuto
da Juventude e Plano Nacional
da Juventude”. O outro pede
envio de ofício à Secretaria de
Estado de Educação para pro-
ceder à reforma da estrutura fí-
sica da Escola Estadual Maria das
Graças Costa, em Contagem.
Presenças – Deputadas Maria Lú-
cia Mendonça (DEM), vice-presi-
dente; Gláucia Brandão (PPS) e o
deputado Carlin Moura (PCdoB).

Foi aprovado ainda ou-
tro requerimento, do deputa-
do Delvito Alves (DEM), solici-
tando a realização de audiên-
cia pública em Unaí, para de-
bater o alto índice de câncer
nos moradores do município.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Hely Tarqüínio (PV), vice;
Carlos Pimenta (PDT), Doutor
Rinaldo (PSB), Ruy Muniz
(DEM) e Delvito Alves (DEM).

Parlamentares aprovaram parecer de 1° turno com a emenda n° 1 da Comissão e Constituição e Justiça

Guilherme Bergamini
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Copasa deve inaugurar, até o fim do ano, em
Contagem, Estação de Tratamento de Esgoto

A Copasa deve inaugu-
rar, até o fim do ano, uma Es-
tação de Tratamento de Esgo-
to (ETE) em Contagem e, até o
primeiro trimestre de 2008,
resolver o problema de coleta
e tratamento de esgoto de to-
dos os bairros da bacia da La-
goa Várzea das Flores. O anún-
cio foi feito pelo chefe distrital
da companhia em Contagem,
Marcelo Godinho Fernandes,
durante audiência pública da
Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização, na quar-
ta-feira passada (14).

No encontro, solicitado
pelo deputado Carlin Moura
(PCdoB), lideranças do municí-
pio denunciaram que vários bair-
ros não têm saneamento e que
o esgoto é lançado, in natura,
nos córregos. O superintenden-
te de operação da Copasa,
Clébio Antônio Batista, reconhe-
ceu o passivo ambiental.

De acordo com o verea-
dor Lucas Cardoso (PCdoB), dos
23 bairros que compõem a ba-
cia Várzea das Flores, 15 sequer
contam com coleta de esgoto,
e os dejetos são despejados
pelos moradores em fossas sép-
ticas. Nos oito restantes, a
Copasa já realizou as ligações
para coleta, mas despeja os re-
síduos sem qualquer tratamen-
to no Ribeirão do Sujo, um dos
afluentes da lagoa.

A Várzea das Flores é o
principal cartão postal e área
de lazer da cidade, além de ser
responsável pelo abastecimen-
to de água potável em boa par-
te da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH). “Isso é
um crime ambiental”, acusou o
vereador durante a  audiência.
Ele completou dizendo que
muitos moradores bebem e se
banham nas águas da lagoa.

Marcelo Godinho expli-
cou que as obras já estão bem
adiantadas e foram paralisadas
em função de um aditivo de
R$ 11 milhões que está sendo
oficializado com recursos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), para ampliar

o projeto. Assegurou, no en-
tanto, que até dezembro a es-
tação estará em funcionamen-
to. De acordo com o técnico,
todos os bairros da bacia se-
rão atendidos pela ETE e te-
rão os esgotos coletados até
o ano que vem.
Poluição – Apesar das promes-
sas apresentadas pelo represen-
tante da Copasa, nem todos os
participantes da audiência se
convenceram da necessidade
de se lançar o esgoto in natura
no córrego. O deputado Carlin
Moura lembrou que, antes da
construção da ETE, os resídu-
os eram depositados em fos-
sas. Em sua opinião, seria pre-
ferível manter a prática até a
finalização da obra, que já
está tão próxima. “Eu estou
temerário em relação a esse
período de transição, até que
a ETE entre em funcionamen-
to. Meu receio é que a polui-
ção do córrego prejudique
também a lagoa de forma
irreversível”, ponderou.

O superintendente de
obras, Clébio Batista, disse que a
quantidade de resíduos despeja-
da não chega a prejudicar a qua-

lidade do manancial, mas tam-
bém não persuadiu o parlamen-
tar. “Vou solicitar que essa infor-
mação nos seja transmitida por
escrito”, avisou Carlin Moura.

O vereador Lucas Cardo-
so considerou que a confirma-
ção, pela Copasa, de que os
resíduos são lançadas no ri-
beirão já é “um caso de polí-
cia”. Outra moradora, que se
identificou apenas como
Alenita, também colocou em
dúvida o compromisso apre-
sentado pela companhia. Se-
gundo ela, há mais de quatro
anos as obras estão sendo
executadas e nunca se con-
cluem. “Eu não acredito que
até dezembro isso será finali-
zado”, desafiou.
Falta d’água – Ex-prefeito de
Contagem, o deputado Ademir
Lucas (PSDB) se mostrou preo-
cupado sobretudo com o pro-
blema de falta de água em al-
guns bairros, também denunci-
ado na audiência. “A gente sabe
que a Copasa está fazendo altos
investimentos em serviço de es-
goto, mas é um absurdo convi-
vermos, em pleno século 21, com
a falta de água”, comparou.

O deputado Wander Bor-
ges (PSB) lembrou que as pesso-
as que moram nesses bairros po-
bres não o fazem por opção, e
sim por necessidade. Assim, não
podem ser responsabilizadas por
falhas do poder público, como a
inobservância da legalidade dos
loteamentos ou a falta dos servi-
ços básicos. “A população não
pode pagar o pato”, afirmou.

Já o deputado Ronaldo
Magalhães (PSDB) lamentou a
ausência do Ministério Públi-
co nos debates. Ele lembrou
que os defensores da socieda-
de poderiam esclarecer dúvidas
sobre os bairros que não têm
autorização e defender os di-
reitos dos cidadãos ali presen-
tes. O presidente da comissão,
deputado Weliton Prado (PT),
ressaltou a importância da
mobilização dos moradores
para tentar encontrar uma so-
lução para o grave problema.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados We-
liton Prado (PT), presidente;
Ronaldo Magalhães (PSDB),
Ademir Lucas (PSDB), Carlin
Moura (PCdoB) e Wander Bor-
ges (PSB).

Moradores de Contagem comparecem à audiência munidos de cartazes de protestos contra falta de saneamento

Willian Dias
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Comerciantes da Feira Mix vão negociar
desapropriação de prédio com a Seplag
A Comissão de Direitos

Humanos da Assembléia Le-
gislativa recebeu, na quarta-
feira passada (14), no Salão
Nobre, representantes do
Ipsemg, do Ministério Públi-
co e dos comerciantes da Fei-
ra Mix, situada no centro de
Belo Horizonte. O objetivo
inicial seria a assinatura de
um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) para garantir
maior tempo de permanência
dos feirantes no imóvel, que
era de propriedade do Ipsemg.
Mas a informação de que o
imóvel não pertence mais ao
instituto prorrogou as nego-
ciações, que agora deverão
ser feitas com o novo pro-
prietário, o Estado.

O deputado João Leite
(PSDB) explicou que o gover-
no baixou um decreto de de-
sapropriação do imóvel para
utilidade pública, em maio
deste ano. “O Ipsemg está en-
tregando o imóvel para o Es-
tado, e a negociação que es-
tava sendo feita com o insti-
tuto deverá ser realizada ago-
ra com a Secretaria de Plane-
jamento (Seplag)”, esclareceu
o parlamentar. Caso não con-
sigam negociar, os comercian-
tes deverão deixar o local até
o dia 15 de janeiro.

O presidente da comis-
são, deputado Durval Ângelo
(PT), lembrou que foi procu-
rado pelos comerciantes em
fevereiro deste ano com a de-
núncia de que estavam sendo
excluídos do processo de li-
citação, previsto para o mês
seguinte. Num encontro rea-
lizado em 5 de março, entre
a comissão, os representan-
tes dos feirantes e o presi-
dente do Ipsemg, Antônio
Abrão Caram Filho, ficou de-
finido que a licitação seria
adiada por 60 dias.

O advogado dos feiran-
tes, William Santos, lembrou
que mais de 3 mil pessoas que
trabalham no local ficarão de-
sempregadas e que elas estão
preocupadas, sem saber o
destino que vão tomar.
William destacou também
que essas pessoas pagam ao
Ipsemg pelo espaço que ocu-
pam e cuidam do prédio
desde que estão lá, há cer-
ca de dez anos. “O prédio
não é abandonado, são os
feirantes que fazem a manu-
tenção”, lembrou.

Antônio Abrão Caram
Filho explicou que o Ipsemg
já havia lançado três editais,
no início do ano, que foram
examinados e aprovados pelo

Tribunal de Contas do Estado:
um para a licitação do esta-
cionamento, outro para
uma agência de banco e um
terceiro para a área ocupa-
da pelos comerciantes. As
duas primeiras licitações já
foram realizadas, e somente
a última não aconteceu, de-
vido às negociações.

O promotor Leonardo
Barbabella disse que o Minis-
tério Público foi acionado por
causa das concessões que o
presidente do Ipsemg estava fa-
zendo aos feirantes: “Não hou-
ve licitação para ocupação do
imóvel e, além do mais, os co-
merciantes estão pagando um
preço bem abaixo do pratica-
do no mercado”, afirmou. O pro-
motor explicou que o MP deve-
ria ter efetuado o despejo ime-
diatamente, mas preferiu nego-
ciar depois que Antônio Abrão
Caram explicou a situação deli-
cada dos comerciantes. A pro-
motora Elisabeth Cristina dos
Reis Villela acrescentou que o
MP defende os bens públicos
e que, “infelizmente, os co-
mer-ciantes terão que sair”.

Para o deputado Luiz
Tadeu Leite (PMDB), vice-pre-
sidente da comissão, o TAC vai
regularizar somente a situação
do Ipsemg perante o Ministé-

rio Público. Para ele, caso os
feirantes assinem o documen-
to, não terão nenhum ganho,
nem a médio, nem a longo
prazo, pois o Estado, que é o
novo proprietário do imóvel,
não foi citado no documen-
to. “Esta comissão vai conti-
nuar trabalhando para definir
a situação dos comerciantes,
que só terão um solução defi-
nitiva depois de negociarem
com a Secretaria de Planeja-
mento”, observou.

De acordo com o depu-
tado Durval Ângelo, “nem tudo
voltou à estaca zero, apesar
do fato que mudou o rumo
das negociações, pois os fei-
rantes que teriam que deixar
o imóvel em março deste ano
terão que sair somente em ja-
neiro de 2008”. O deputado
garantiu que vai marcar uma
reunião com a secretária de
Planejamento, Renata Vilhena,
juntamente com os feirantes,
para tentar nova negociação.
Requerimentos – No início da
reunião, foram aprovados oito
requerimentos de autoria do
deputado Durval Ângelo. Ín-
tegra na internet
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente; Luiz
Tadeu Leite (PMDB), vice; e
João Leite (PSDB).

Representantes do Ipsemg e do Ministério Público participam da reunião realizada pela  Comissão de Direitos Humanos no Salão Nobre

 Guilherme Bergamini
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PLENÁRIO

Deputados vão à tribuna para falar sobre
direitos humanos, administração e seca
Três deputados subiram

à tribuna, durante a Reunião
Ordinária de Plenário de quar-
ta-feira (14), para debater te-
mas ligados a direitos huma-
nos, administração pública e
seca. O primeiro a se pronun-
ciar foi o deputado Durval Ân-
gelo (PT), que deu continui-
dade ao tema que o levou à
tribuna na terça-feira (13): a
tortura e morte do preso
Agamenon Pereira do Nasci-
mento por agentes peniten-
ciários e policiais civis de
Araguari, no Triângulo Minei-
ro. Durval informou que a juíza
Soraia Brasileiro decretou a pri-
são do agente Welington Ribeiro
Donato de Souza. Com isso, oito
dos acusados já estão presos; e
um deles, foragido.

O deputado narrou relatos
de detentas que estavam próxi-
mas à cela onde Agamenon foi
torturado. Segundo tais re-
latos, a cada pancada rece-
bida, o preso dizia palavras
de cunho evangélico, e um
dos agentes perguntava:
“Onde está o seu Deus para te
salvar agora?”. Em apartes, os
deputados Vanderlei Miranda
(PMDB) e João Leite (PSDB)
mostraram-se estarrecidos com
o caso e manifestaram sua so-
lidariedade a Durval Ângelo. A
Comissão de Direitos Humanos
estará hoje em Araguari  para
ajudar na apuração do caso.

A deputada Elisa Costa
(PT) lembrou o primeiro ani-
versário da morte do militante
petista e ex-prefeito de Gover-
nador Valadares João Domin-
gos Fassarella. Ela falou sobre
o trabalho desenvolvido por
Fassarella na defesa da justiça
social. Outro tema abordado
pela parlamentar foi a dupli-
cação da BR-381. Segundo a
deputada, é muito importante
para todo o Vale do Rio Doce
que a obra chegue até o muni-
cípio de Valadares, pois isso
vai aumentar a segurança dos
viajantes e ajudar a promover
o desenvolvimento da região,
uma vez que facilitará o escoa-
mento da produção para o Sul
do Brasil e até o Mercosul.

O terceiro deputado a
se pronunciar foi Getúlio
Neiva. Ele falou de recursos
estaduais recebidos pela ci-

dade de Teófilo Otoni, utili-
zados na construção de um
presídio, barragens, reforma
de escolas e outras obras. Ele
criticou a prefeitura munici-
pal por suposta propaganda
enganosa em outdoors espa-
lhados pela cidade. Neiva fa-
lou ainda da seca nos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri,
onde não chove há 174 dias:
“Daqui a 20 anos, nada vai re-
sistir, somente cascavéis e
micróbios; estamos caminhan-
do para a desertificação do
Norte e do Nordeste de Minas”.
Ele fez críticas aos governos
federal e estadual quanto à
falta de um projeto mais pro-
fundo de desenvolvimento e
combate à seca na região.
Comissão especial – A Presi-
dência designou os integran-
tes da Comissão Especial para
emitir parecer sobre a indi-

cação do nome da jornalista
Vilma Tomaz Ribeiro para com-
por o Conselho de Defesa So-
cial. Pelo Bloco Social Demo-
crata (BSD), os deputados
efetivos serão Ana Maria
Resende e João Leite, ambos
do PSDB. Os suplentes serão
Ademir Lucas (PSDB) e Neider
Moreira (PPS). O PV será re-
presentado pela deputada
Rosângela Reis (efetiva) e
pelo deputado Agostinho
Patrús Filho (suplente). O PDT
terá Sargento Rodrigues como
efetivo e Paulo Cesar na su-
plência. E pelo PP, Vanderlei
Jangrossi será o efetivo e Gil
Pereira, suplente.

A Presidência deferiu
ainda  requerimento do de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB)  solicitando a retira-
da de tramitação do Projeto
de Lei (PL) 662/07.

Na reunião de quarta, a Presidência designou os integrantes de comissão especial

Guilherme Bergamini

Comissão do Trabalho aprova parecer
de projeto que pede bulas em braille
A Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação So-
cial aprovou, na quarta-feira
(14), o parecer, em 1° turno,
favorável ao Projeto de Lei (PL)
1.524/07. O PL, do deputado
Wander Borges (PSB), dispõe
sobre a obrigatoriedade de as
farmácias manterem, para con-
sulta, um exemplar de bula
transcrito em braille para cada

medicamento comercializado. O
relator do projeto, deputado
Walter Tosta (PMN), opinou pela
aprovação na forma do substi-
tutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). O substi-tutivo
salienta que tal serviço já é ofe-
recido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, inclusive
com gravação em áudio, e,

portanto, o comerciante só será
obrigado a fazê-lo mediante so-
licitação do comprador, que deve
oferecer o meio para a gravação.

 Também foi apresentado
e aprovado, em turno único, um
requerimento do deputado Gil
Pereira (PP), solicitando a reali-
zação de uma audiência pública
conjunta com a Comissão de Edu-
cação, Ciência, Tecnologia e

Informática, em Montes Cla-
ros, provavelmente em novem-
bro, para expor e discutir com
políticos e lideranças mineiras
a qualificação profissional e a
inserção de jovens no mercado
de trabalho do Norte mineiro.
Presenças – Deputadas Ro-
sângela Reis (PV), presidente;
Elisa Costa (PT), vice; e o de-
putado Walter Tosta (PMN).
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Seca no Norte
O deputado Gil Pereira (PP)
disse que o Norte do Estado
vive uma situação de cala-
midade devida à seca na re-
gião. Segundo o parlamen-
tar, a falta da chuva provo-
cou a morte de 150 mil ca-
beças de gado, baixou o ní-
vel de produção de leite e
prejudicou 70% da pasta-
gem. “Além disso, o solo está

muito prejudicado com a
seca, e a comercialização da
carne bovina caiu 50%. É
uma situação preocupante”,
completou.  Gil Pereira tam-
bém se mostrou preocupado
com a poluição da Bacia do
São Francisco. “A população
das cidades ribeirinhas está
impossibilitada de usar a
água do rio”, disse. Final-
mente, o deputado convidou

a população para participar,
nos dias 21 e 22 de novem-
bro, do Ciclo de Debates so-
bre o desenvolvimento sus-
tentável do semi-árido. Em
aparte, os deputados Délio
Malheiros (PV), Carlos Pi-
menta (PDT), Getúlio Neiva
(PMDB), Ana Maria Resende
(PSDB) e Fábio Avelar (PSC)
se solidarizaram com a situa-
ção do Norte de Minas.

Carência
A seca na região Norte tam-
bém foi uma preocupação do
deputado Antônio Júlio
(PMDB). O parlamentar disse
que a região está carente de
ações concretas por parte dos
órgãos responsáveis e de um
planejamento a longo prazo
para os problemas constantes
que atingem a população.

“Não adianta mais estudar o
assunto da seca. Temos que
implantar medidas para solu-
cionar o problema”, ressaltou.
Além disso, o deputado citou
a Copasa como responsável
pela proliferação de algas no
Rio São Francisco. “A empre-
sa abafou a situação de cala-
midade ambiental na bacia”,
disse. Em aparte, o deputado

Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Almir Paraca (PT), Fábio Avelar
(PSC) e Weliton Prado (PT) res-
saltaram a necessidade de
implementação de políticas
públicas para o desenvolvimen-
to do Norte de Minas. O depu-
tado Vanderlei Miranda (PMDB)
abordou a transferência de
contas dos servidores para o
Banco do Brasil.

Minas e Bahia
O deputado Almir Paraca (PT)
informou que entregou um
requerimento visando chamar
as entidades para discutir a
revisão da Lei Complementar
64/2002, que institui o regi-
me próprio de previdência e
assistência social dos servido-
res do Estado. Almir Paraca
também lembrou que, em Fei-
ra de Santana, na Bahia, está

ocorrendo uma celebração
do semi-árido, coordenada
por entidades ligadas a co-
munidades tradicionais da
região. “O evento também é
para evidenciar o esforço do
governo federal, que tem a
meta de construir 1 milhão
de cisternas de placas. O
objetivo já está sendo al-
cançado com a construção
de 250 mil cisternas”, dis-

se. O parlamentar afirmou
que a construção das cister-
nas é uma solução barata e
que ameniza as dificuldades
da população. “No Norte de
Minas, elas têm garantido o
abastecimento de água para
as famílias da região”, com-
pletou. O orador foi apar-
teado pelos deputados
Vanderlei Miranda (PMDB) e
Carlin Moura (PCdoB).

Mercados Distritais
O deputado João Leite
(PSDB) criticou a atitude da
Prefeitura de Belo Horizonte
em fechar o Mercado Distrital
do Cruzeiro. O parlamentar
disse que recebeu e-mails com
reivindicações da população
da Capital, que se mostrou in-
dignada com o fechamen-
to do local. “A Prefeitura
passará um trator sobre um

importante projeto arquite-
tônico da cidade. Vai demo-
lir um espaço de encontro de
muitos cidadãos”, ressaltou.
O parlamentar pediu que o
Projeto de Lei (PL)1.016/
07, que declara como patri-
mônios históricos e culturais
os Mercados Distritais do
Cruzeiro e de Santa Tereza,
seja incluído na pauta da
Casa, para ser apreciado em

Plenário. João Leite também
comentou que o projeto de
transposição do Rio São
Francisco, no valor de R$ 20
milhões, é um interesse de
grandes empresas. Em apar-
te, o deputado Fábio Avelar
(PSC) concordou com o ora-
dor. Weliton Prado (PT) in-
formou que a CPMF foi cria-
da no governo de Fernando
Henrique Cardoso.



19 de novembro de 2007 Assembléia Informa – segunda-feira • 9ACONTECE HOJE

13 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Araguari) – obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre possível crime de tortura ocorrido
nas dependências da cadeia pública da cidade. Convidados: juíza
de direito da comarca de Araguari, Soraya Brasileiro Teixeira; promo-
tor de Justiça Valter Shigueo Moryama; procurador de Justiça  Antô-
nio Sérgio Tonet; promotor de Justiça e coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direi-
tos Humanos e de Apoio Comunitário (CAO-DH), Rodrigo Filgueira
de Oliveira; e ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais, Paulo
Vaz Alkimim. Requerimento do deputado Durval Ângelo

17 horas

• Comissão de Segurança Pública (Secretaria de Defesa Social) –
visita para discutir assuntos referentes à segurança pública já debati-
dos em audiências públicas realizadas no Estado. Requerimento do
deputado Sargento Rodrigues

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Hélio Vida e Aline Rocha (piano)

20 horas
• Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo do Estado de
Minas Gerais (Palácio das Artes)

ACONTECE NA SEMANA

Terça-feira (20/11)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir,  em audiên-
cia pública, propostas de prevenção à vitimização no trânsito nas
estradas mineiras, em função do Dia Mundial das Vítimas de Trânsito.
Convidados: subsecretária de Educação Básica da Secretaria de Estado
de Educação, Raquel Elizabete de Souza Santos; inspetor da Polícia
Rodoviária Federal, Aristides Amaral Júnior; chefe do Núcleo de Educa-
ção para o Trânsito do DER/MG, Rosely Fantoni; coordenadora do Nú-
cleo de Humanização do Trânsito e Meio Ambiente da Newton Paiva,
Rosana Antunes; cirurgião do Hospital Odilon Behrens, Bruno Belezia;
e vítima de acidente de trânsito, Daniel Gonçalves Brito. Requerimento
dos deputados Durval Ângelo e João Leite

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) – interrupção da Reunião Ordinária em
comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
discutir a renegociação de contratos de financiamento dos produtores
da Gleba C2, do Projeto Jaíba, com o BDMG. Convidados: secretário de
Estado de Agricultura, Gilman Viana Rodrigues; presidente do BDMG,
Paulo Paiva; presidente da Ruralminas, Paulo Bregunci; diretora-geral
do Idene, Raquel Tupynambá de Ulhôa; presidente da Fetaemg, Vilson
Luiz da Silva; presidente do Conselho de Administração do Projeto Jaíba,
Pedro Magalhães Torres. Requerimento do deputado Vanderlei Jangrossi

Quarta-feira (21/11)

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório)

10 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho III) –
discutir, em audiência pública, a execução dos programas e a área de
atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e Parnaíba no Estado. Convidados: superintendente regional da Codevasf
no Estado de Minas Gerais, Anderson de Vasconcelos Chaves; diretor da
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, Jonas Pau-
lo de Oliveira Neres. Requerimento do deputado Almir Paraca
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Teatro)
– discutir a composição e funcionamento do Conselho Estadual de
Educação e temas relacionados à Fundação Mineira de Educação e
Cultura, abordados pela Comissão de Educação em 22 de agosto de
2007. Convidados: presidente do Conselho Estadual de Educação,
Monsenhor Lázaro de Assis Pinto; assessor especial do governo de
Minas, professor Aloísio Pimenta; presidente do Sindicato dos Pro-
fessores de Minas Gerais, Gilson Luiz Reis; presidente da Federação
Interestadual dos Estabelecimentos de Ensino, Edson de Paula; pre-
sidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, Diogo de
Oliveira Santos; representante dos professores da Uemg, Sebastião
Lúcio Scaldafeni; ex-professor da Fumec Antônio Pereira dos San-

tos. Requerimento dos deputados Deiró Marra, Carlin Moura, Vanderlei
Jangrossi e das deputadas Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho I)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho III)
• Comissão de Participação Popular (Auditório)

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– debater os desafios e novas oportunidades sob o tema “Igualdade
racial e mercado de trabalho”, em comemoração do Dia Nacional da
Consciência Negra. Convidados: secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Custódio Mattos; diretor do Departamento de Qualifica-
ção do Ministério do Trabalho, Antônio Almerico Biondi Lima, delega-
do regional do Trabalho em Minas, Osmam Mirada; secretário executivo
do Núcleo de Estudos Negros, João Carlos Nogueira; presidente da
Escola Sindical 7 de Outubro, Rita Evaristo

19 horas
• Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Susten-
tável do Semi-Árido” (Plenário) – abertura com: presidente da ALMG,
deputado Alberto Pinto Coelho; ministro da Integração Nacional, Geddel
Vieira Lima; presidente da Cipe São Francisco no biênio 2005/2006,
deputado Antônio Passos (ES); coordenador da Cipe São Francisco em
Minas Gerais, deputado Gil Pereira; diretora-geral do Instituto Mineiro
de Gestão das Águas, Cleide Izabel Pedrosa de Melo; presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Antônio Thomaz
Matta Machado; e o representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco, Toninho Pescador

19h45
• Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Sus-
tentável do Semi-Árido” (Plenário) – usos e limites do semi-árido
brasileiro. Convidados: coordenador regional do Baixo São Francis-
co do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Luiz Carlos
da Silveira; consultor gerencial das Ações do Projeto São Francisco
pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, Rubem Eduar-
do Vieira Lopes; presidente da Associação Quilombola da Lapinha,
padre jesuíta José Gonçalves

21h15
• Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Susten-
tável do Semi-Árido” (Plenário) – debate com o coordenador da Cipe
São Francisco em Minas Gerais, deputado Gil Pereira

Quinta-feira (22/11/07)

8h30
• Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Susten-
tável do Semi-Árido” (Plenário) – propostas de desenvolvimento do
semi-árido brasileiro. Com o ministro da Integração Nacional, Geddel
Vieira Lima; deputado federal de Pernambuco, Fernando Ferro; presi-
dente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Antônio
Thomaz Matta Machado; coordenador da Caravana em Defesa do São
Francisco, Apolo Heringer Lisboa; e o vice-presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais da ALMG, deputado Fábio Avelar
• Comissão de Saúde (Itajubá) – discutir em audiência pública os
eventos que serão promovidos pela Copasa, para divulgação das
obras de construção do sistema de contenção das enchentes na
região Sul. Convidados: prefeito de Itajubá, Benedito Pereira dos
Santos; presidente da Câmara de Itajubá,  João Vitor da Costa; ex-
deputado federal Rosemburgo Romano; José Carlos Carvalho, secre-
tário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e
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o diretor-presidente da Copasa, Márcio Augusto Vasconcelos
Nunes. Requerimento dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Carlos Mosconi

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir, em audiência
pública, a denúncia do grande número de mortos e mutilados por
acidentes de trabalho na indústria da construção civil no Estado. Con-
vidados: delegado regional do Trabalho de Minas Gerais, Osman Miranda
de Sales; procuradora regional do Trabalho em Minas Gerais, Maria He-
lena da Silva Guthier; diretor regional da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria, José Reginaldo Inácio; presidente do Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais,
Walter Bernardes de Castro; presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado, Marcus Vinicius Salum; presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Administração da Cons-
trução STIC/BH, Osmir Venuto da Silva; e o presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado,
Lázaro Pereira. Requerimento do deputado João Leite

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
III) – discutir, em audiência pública, a elevação do preço do gás
veicular no Estado, que poderá chegar a 30% sobre o valor anual.
Convidados: diretora de Gás e Energia da Petrobras, Maria das Graças
Silva Foster; diretor-presidente da Gasmig, José Carlos de Mattos;
coordenador-geral do Procon Assembléia, Marcelo Rodrigo Barbosa;
presidente da Fiemg, Robson Braga de Andrade; presidente da
MinasPetro, Sérgio de Mattos; presidente do Sindicato Intermunicipal
dos Condutores Autônomos de Minas Gerais, Dirceu Efigênio Reis;
presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de Minas Gerais, Cláudio Arnaldo Lambertucci.
Requerimento deputado Délio Malheiros
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) – interrupção da reunião para realização
do Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Susten-
tável do Semi-Árido” – investimentos e exemplos de revitalização. Com
o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, José Carlos Carvalho; diretor da Área de Revitalização das Bacias

Hidrográficas, Jonas Paulo de Oliveira Neres; diretor-geral da Supe-
rintendência de Recursos Hídricos da Bahia, Júlio César de Sá da
Rocha; biólogo do Projeto Manuelzão, Pablo Moreno; e o represen-
tante dos povos indígenas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francis-
co, Marcos Sabaru

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Saúde (Pouso Alegre) – discutir, em audiência pública,
os eventos que serão promovidos pela Copasa para divulgação das
obras de construção do sistema de contenção de enchentes na região
Sul. Convidados:  prefeito de Pouso Alegre, Geraldo Cunha; presidente
da Câmara de Pouso Alegre, Nelson Pereira Rosa; secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho;
diretor-presidente da Copasa, Márcio Augusto Vasconcelos Nunes; e o
vereador de Pouso Alegre Walter Modesto. Requerimento dos deputa-
dos Carlos Mosconi e  Dalmo Ribeiro Silva

16h30
•  Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento
Sustentável do Semi-Árido” (Plenário) – debate com o presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da ALMG, depu-
tado Sávio Souza Cruz

17h30
• Ciclo de Debates  “O Rio São Francisco e o Desenvolvimento Susten-
tável do Semi-Árido” (Plenário) – encerramento

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de Cidadão Honorário
do Estado ao presidente e diretor-geral do Grupo Vallourec, engenheiro
Pierre Marie Verluca. Requerimento do deputado Célio Moreira

Sexta-feira (23/11)

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – Ricardo e Sueli  lançam o  CD “Poetas Quae Sera
Tamen” (musical-poético)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem pelos 40 anos do Institu-
to de Pesos e Medidas de Minas Gerais (Ipem/MG). Requerimento do
deputado Antônio Genaro

ACONTECE NA SEMANA (continuação)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Série “Juntos Somos Fortes” (inédito) – Amigos e Cia...
(Para onde Vamos)

8h30Via Justiça – Reorganização do Poder Judiciário

9h10Plenário (reprise) – Reunião Especial em homenagem à Cemig
(gravado no dia 22 de outubro)

10h Assembléia ao Vivo – Comissão de Participação Popular

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

14h Panorama – Empregos

14h30Assembléia ao Vivo – Comissão de Participação Popular

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Série “Juntos Somos Fortes” – Amigos e Cia... (Para onde Vamos)

9h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Assembléia ao vivo – Entrega da Medalha da Ordem do Mérito
Legislativo do Estado de Minas Gerais

22h Repórter Assembléia

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

23h Assembléia Debate – Plano Plurianual de Ação Governa-
mental

0h Memória e Poder – Depoimento da atriz Wilma Henriques

1h Segunda Musical  –  Apresentação dos musicistas Rafael
Ribeiro, Izabela Pavan e Bruno Medeiros

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


