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Escola do Legislativo promove hoje curso
de capacitação para a revisão do PPAG
O curso de capacitação

das entidades da sociedade
civil para a 1ª revisão do Pla-
no Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) 2008-2011
e para o Orçamento 2009 re-
cebeu 155 inscrições. A ati-
vidade será realizada hoje, na
Escola do Legislativo, a partir
das 8 horas. O objetivo é pos-
sibilitar às entidades que par-
ticipam da revisão do PPAG
uma melhor preparação para o
processo. Este ano serão reali-
zadas três audiências no inte-
rior para discutir a revisão do
PPAG: em Itaobim, Ituiutaba
e Barbacena, além de Belo Ho-
rizonte. O curso contará com
a presença dos presidentes das
Comissões de Participação Po-
pular e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO),
deputados André Quintão (PT)
e Zé Maia (PSDB), e do depu-
tado Lafayette de Andrada
(PSDB), membro da FFO.

Plenário vota
mais um
veto parcial
O Veto Parcial à Propo-

sição de Lei 18.590 foi man-
tido pelo Plenário, em vota-
ção ocorrida na Reunião Ex-
traordinária realizada ontem
de manhã. Com origem no Pro-
jeto de Lei 1.827/07, do Tri-
bunal de Contas, a proposição
trata do plano de carreira dos
servidores do órgão. O dispo-
sitivo vetado pelo governador
diz respeito a regras de
posicionamento de servidores
na carreira. O veto foi manti-
do por 35 votos a seis. Outros
dois vetos permanecem na Or-
dem do Dia e estão trancando
a pauta do Plenário. Página 9

Comissão
especial elege
presidente
A Comissão Especial das

Serras da Calçada e da Moeda
fez ontem sua primeira reunião.
O deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB) foi eleito presidente; o
deputado Jayro Lessa (DEM),
vice; e o deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) foi designa-
do relator da comissão. A co-
missão foi criada para analisar
o potencial de usos alternati-
vos do solo das duas serras,
de modo a assegurar a pre-
servação de seus patrimôni-
os arqueológico, espeleoló-
gico e natural. As reuniões da
comissão serão às terças-feiras,
às 15h30. Página 8

Pampulha não
comportaria
grandes aviões

Autoridades e lideranças
que participaram ontem de reu-
nião da Comissão Especial dos
Aeroportos foram unânimes em
condenar a possibilidade de
retorno de grandes aeronaves
para a Pampulha. Para eles, o
terminal não comporta aviões
de grande porte e a volta de
vôos de Confins seria um retro-
cesso. Segundo o superinten-
dente do aeroporto, Cláudio
Salviano, a Anac deve liberar
vôos em aviões com capaci-
dade máxima de 100 passagei-
ros, a serem operados prova-
velmente pela Azul, uma nova
companhia aérea. Página 7

Fundo pode
tornar Justiça
mais ágil
A criação de um fundo

de assistência judiciária pode
ser a solução para agilizar o
andamento de processos que
envolvem pessoas carentes,
sem condições de arcar com
os altos custos de procedi-
mentos como perícias judici-
ais. O assunto foi discutido
ontem em audiência pública
da Comissão de Direitos Hu-
manos. Segundo a Associação
dos Peritos Judiciais, existem
64 mil processos nas varas
cíveis do Estado, e boa parte
deles fica parada porque as
partes não têm dinheiro para
pagar as perícias. Página 3

Audiência do PPAG em 2007: plano passa por revisão anual; entidades se capacitam em curso na Escola

Willian Dias – 6/11/07
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Fiscalização Financeira dá parecer
favorável a projeto do Ecocrédito

A criação do Crédito
Ambiental de Incentivo aos
Produtores Rurais e Agricul-
tores Familiares (Ecocrédito),
prevista no Projeto de Lei (PL)
1.426/07, está pronta para ser
analisada pelo Plenário. O pro-
jeto, do deputado Paulo
Guedes (PT), recebeu parecer
favorável da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária ontem.

O relator da matéria, de-
putado Lafayette de Andrada
(PSDB), opinou por sua apro-
vação na forma do substitutivo
nº 1, que aperfeiçoa a propo-
sição, adequando o texto à
técnica legislativa.

O PL 1.426/07 tem o
objetivo de incentivar os agri-
cultores, por meio do repasse
de recursos do Governo do Es-
tado, a delimitar áreas de pre-
servação ambiental em suas
propriedades. Para ser contem-
plado com o abono, o produ-
tor deverá enviar relatório sim-
plificado contendo descrição
detalhada da área preservada.

Segundo o projeto, ca-
berá ao Estado definir áreas
prioritárias para preservação e
fixar os valores do benefício.
Também serão incluídas no
Ecocrédito áreas de reserva le-
gal e de preservação permanen-
te existentes na propriedade.

De acordo com a propo-
sição, se for constatado qual-
quer ato doloso que fira a fu-
tura lei, o produtor terá que
devolver ao Estado o benefí-
cio recebido no prazo de 60
dias da notificação do órgão
estadual responsável. A futu-

ra lei deverá ser regulamenta-
da pelo Executivo.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Agostinho Patrús Filho (PV),
Antônio Júlio (PMDB), La-
fayette de Andrada (PSDB) e
Sebastião Helvécio (PDT).

Meio Ambiente discutirá
reciclagem de pneus
A Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Natu-
rais aprovou dois requeri-
mentos ontem. Um deles é
do presidente da comissão,
deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB), que solicita reali-
zação de audiência pública
para debater as atividades
de reforma e reciclagem de
pneus. Serão convidados
representantes da Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento
Sustentável, do Instituto
Brasileiro de Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e do
Ministério Público.

O segundo requeri-
mento, do deputado Gilber-
to Abramo (PMDB), é para

a realização de reunião com
convidados para discutir o
impacto do Projeto de Lei
Complementar (PLC) 28/07,
que cria a Agência de De-
senvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Serão convidados o
secretário de Estado de De-
senvolvimento Regional e
Política Urbana, Dilzon
Melo, e o presidente da As-
sociação dos Municípios da
Região Metropolitana de
Belo Horizonte (Granbel),
Ubiraci Prata Lima.
Presenças – Deputados
Sávio Souza Cruz (PMDB),
presidente; Fábio Avelar
(PSC), vice presidente;
Inácio Franco (PV)  e
Wander Borges (PSB).

Projeto de Banco do
Livro ganha substitutivo

A Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e
Informática aprovou ontem
parecer de 1º turno favorável
ao Projeto de Lei (PL)
2.354/08, que institui o Ban-
co do Livro nas bibliotecas
públicas. De autoria do de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB), o projeto foi relata-
do pela deputada Ana Maria
Resende (PSDB), que apre-
sentou o substitutivo no 2.

O projeto visa ampliar o
acervo das bibliotecas do Es-
tado, auxiliar o crescimento
de bibliotecas comunitárias e
difundir o hábito de doação
de livros, revistas, jornais e
filmes didáticos.

O substitutivo nº 1,
da Comissão de Constitui-

ção e Justiça, amplia o di-
reito de doação de livros a
pessoas físicas e à comuni-
dade em geral. Já o subs-
titutivo nº 2 apenas faz
adequações à técnica le-
gislativa.

Foi aprovado também
requerimento da deputada
Gláucia Brandão (PPS) para a
realização de reunião com
convidados para debater ino-
vações tecnológicas desen-
volvidas pelos órgãos estadu-
ais, que promovam o desen-
volvimento social, humano e
econômico.
Presenças – Deputada Ana
Maria Resende (PSDB), que
presidiu a reunião; deputados
Carlin Moura (PCdoB) e
Gustavo Valadares (DEM).

O projeto do Ecocrédito passou ontem na FFO e já pode seguir para o Plenário em 1o turno

 Alair Vieira
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Participantes de audiência defendem
fundo para custear perícias judiciais
A criação de um fundo

e de um corpo de peritos na
estrutura do Estado foi a al-
ternativa apresentada ontem
na Comissão de Direitos Hu-
manos para solucionar o pro-
blema dos processos parados
na Justiça devido à falta de
condições das partes envolvi-
das de pagarem os custos des-
ses procedimentos.

A presidente da Associ-
ação dos Peritos Judiciais de
Minas Gerais (Aspejud), Maria
Elisa Brasil Vieira dos Santos,
afirmou que pesquisa feita na
Corregedoria-Geral de Justiça
indica que atualmente existem
mais de 64 mil processos nas
varas cíveis e mais de 35 mil
nas varas de família nos quais
as partes envolvidas são ca-
rentes e utilizam a assistên-
cia jurídica gratuita.

Entretanto, segundo
ela, 40% desses processos são
convertidos em perícias judi-
ciais, sendo que a tramitação
da maioria fica parada, pois
as partes não possuem recur-
sos para pagar a realização dos
procedimentos e a produção
das provas. O defensor públi-
co geral de Minas Gerais,
Belmar Azze Ramos, afirmou
que a Defensoria Pública con-
vive diariamente com vários
desses processos parados por
falta de recursos para a reali-
zação das perícias. “Justiça
tardia é a mesma coisa que in-
justiça”, destacou.

O presidente da comis-
são e autor do requerimento
da reunião, deputado Durval
Ângelo (PT), lembrou que em
São Paulo já existe o Fundo
de Assistência Judiciária, cri-
ado com o objetivo de cus-
tear as perícias judiciais nos
processos que envolvem ne-
cessitados. Durval Ângelo
afirmou que o fundo em São
Paulo é composto com recur-
sos das custas judiciais e
emolumentos, além de doações.

“A experiência de São
Paulo mostra que o fundo aju-
dou na redução do tempo de

tramitação dos processos
cujas partes utilizam a assis-
tência jurídica gratuita e que
envolvem a realização de pe-
rícias”, destacou. Durval Ân-
gelo lembrou que a formula-
ção de um projeto de lei pre-
vendo a criação do fundo em
Minas Gerais é de iniciativa
do Executivo.

O assessor especial da
Secretaria de Estado de Fazen-
da (SEF), Osmar Teixeira de
Abreu, afirmou que o Execu-
tivo está disposto a discutir
a criação do fundo. Ele des-
tacou que é importante que o
fundo preveja a captação de
recursos não apenas do Orça-

mento do Estado, mas também
de fontes alternativas de fi-
nanciamento. Osmar Teixeira
de Abreu lembrou também que
a iniciativa de criação desse
fundo é da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag).

 Já o secretário da
Corregedoria-Geral de Justiça,
Renato Cardoso Soares, lem-
brou que o Judiciário esta-
dual conta com um orçamen-
to muito apertado. “Nos mol-
des do que é feito em São
Paulo, o desvio de parte das
custas judiciais para o fun-
do pode trazer sérios prejuí-
zos para a prestação
jurisdicional”, destacou.

Corpo de
peritos seria
alternativa
A criação de um cor-

po de peritos na estrutura do
Estado foi uma alternativa
apresentada pelo diretor do
Foro da comarca de Belo Ho-
rizonte, Marco Aurélio
Ferenzini. “Estamos dispostos
a conversar com a Comissão
de Direitos Humanos e com
os outros setores envolvidos,
com o objetivo de encontrar
a solução para o problema das
pessoas carentes que não têm
como pagar as perícias judi-
ciais”, considerou.

Também foi lembra-
do o fato de o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
ter estabelecido parâ-
metros para o custeio da
Justiça gratuita pelo Es-
tado. Segundo a presiden-
te da Aspejud, Maria Elisa
dos Santos, a Justiça Fe-
deral e a Justiça do Tra-
balho teriam uma verba
destinada para o custeio
da Justiça gratuita, de
acordo com o modelo es-
tabelecido pelo CNJ.

Diante das suges-
tões colhidas na reunião,
o deputado Durval Ânge-
lo afirmou que vai apre-
sentar requerimentos com
o objetivo de encaminhar
as notas taquigráficas e os
documentos apresentados
para a Corregedoria-Geral
de Justiça, Seplag, SEF e
Defensoria Pública. Ele
também afirmou que vai re-
alizar uma reunião com o
secretário de Fazenda para
discutir a destinação de
verbas no orçamento para
o pagamento das perícias
judiciais. Leia mais na
internet
Presenças – Deputado
Durval Ângelo, presiden-
te da comissão.

A criação do fundo judiciário foi debatida pela Comissão de Direitos Humanos

Ricardo Barbosa
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Comissão de Saúde pedirá revogação
de portaria sobre médicos peritos

A Comissão de Saúde
vai encaminhar requerimen-
to à Secretaria de Estado de
Defesa Social para a revoga-
ção de portaria da Delega-
cia de Polícia Civil de Mon-
te Carmelo (Alto Paranaíba)
que obriga os médicos plan-
tonistas de serviços de ur-
gência e emergência a atuar
como peritos. Esse foi um
dos resultados da audiência
pública realizada ontem, em
que foi debatido o proble-
ma, a requerimento do pre-
sidente da comissão, depu-
tado Carlos Mosconi (PSDB).

Além disso, a Polícia
Civil Técnica deverá editar
uma norma esclarecedora
para todas as delegacias com
os critérios legais para a re-
alização de perícias e com
algumas recomendações,
como a de visitas periódi-
cas às cidades integrantes
das regionais da Secretaria
de Defesa Social pelos mé-
dicos peritos. Quando não
for possível a perícia dire-
ta, a indireta deve usar o
laudo e a ficha médicos,
procedimentos já previstos
no Código de Processo Pe-
nal. Quanto à nomeação ad
hoc de um médico não pe-
rito, ela deve ser feita para
atuação em uma situação
específica.

A reunião foi pedida
pelo Conselho Regional de
Medicina (CRM) por dis-
cordância da portaria emi-
tida pela Delegacia de Mon-
te Carmelo, que resultou, se-
gundo o médico perito
André Lorenzoni de Oliveira,
do CRM, na demissão volun-
tária de sete dos 15 profis-
sionais do pronto-socorro
da cidade. Lorenzoni e a
procuradora da entidade,
Maria Karla Soares, critica-
ram a norma, lembrando o
impedimento ético de o mé-
dico atuar como perito de
seu próprio paciente, além
do despreparo técnico para
exercer a atividade.

Interpretação foi equivocada
O presidente e o vice do

Instituto Médico Legal, José
Mauro de Moraes e Rui Lopes
Filho, e a representante da Po-
lícia Técnica, delegada Luciana
Rossi Carvalho, concordaram
que houve uma interpretação
equivocada do delegado. Eles
dizem que a nomeação ad hoc
não pode ser ampla e sem tem-
po definido, mas para uma si-
tuação específica. Também des-
tacaram que não há demanda
para médicos peritos. Segundo
Moraes, há três médicos peri-
tos nomeados para cada regio-
nal da Polícia Civil, após a
contratação de 180 peritos por
concurso público, suficientes
para atender a demanda.

Moraes só teme que esse
número seja reduzido para um
único profissional em cada re-
gional, “como indica um estu-
do feito pelo Estado”, informa.
Ele pediu que a comissão não
deixe ocorrer a diminuição, pois,
“caso contrário, a coisa pode se
complicar mais à frente”.

Luciana Rossi manifes-
tou preocupação com as exi-
gências da lei seca, que pede
a comprovação do alcoolismo
para o inquérito contra infra-
tores. “Nesses casos, precisa-
mos de uma perícia momen-

tânea, já que os efeitos do
álcool são deletérios. Também
em casos excepcionais, como
um estupro, em que o laudo
pericial é essencial para a de-
núncia contra o autor do de-
lito”, acrescenta.

Mas, até nesses casos,
os convidados encontraram a
solução: a nomeação ad hoc,
desde que com a concordân-
cia do médico e o conheci-
mento da autoridade judiciá-
ria, como prevê o Código Pe-
nal. “Não pode haver imposi-
ção”, destacaram. A imposição
foi também questionada pelo
promotor Antônio Joaquim
Fernandes Neto, do Centro de
Apoio Operacional das Promo-
torias de Defesa da Saúde.
Deputados – Para Mosconi, o
médico plantonista não tem de
fazer perícia, e sim cuidar da
saúde do paciente: “Quem faz
perícia é médico perito”. Tam-
bém destaca o problema éti-
co, com a quebra do sigilo
médico. O deputado informou
que a exigência é feita em vá-
rias cidades, como na região
de Uberaba, Poços de Caldas e
Governador Valadares, haven-
do ameaças de prisão. O depu-
tado Doutor Rinaldo (PSB) se
solidarizou com os médicos que

se recusaram a cumprir a de-
terminação. Segundo ele, o
médico que faz perícia sem ter
qualificação poder responder a
processo. Ele pediu o envio das
notas taquigráficas para o Tri-
bunal de Justiça, para serem
anexadas ao mandado de se-
gurança impetrado contra a
portaria pelo CRM.

O exame de corpo de
delito é procedimento obriga-
tório por lei (artigo 158 do
Código do Processo Penal),
sendo indispensável sempre
que uma infração deixar ves-
tígios. O artigo 159 prevê que
tais exames sejam feitos por
dois peritos oficiais, geral-
mente médicos legistas ou
médicos ad hoc, designados
pela autoridade judiciária.

Entre os requerimentos
aprovados, um deles, do de-
putado Carlos Mosconi, solici-
ta que a Seds edite portaria
definindo que todas as períci-
as médicas sejam feitas por
peritos da secretaria, de forma
direta – ou, quando não for
possível, de forma indireta.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Hely Tarqüínio (PV), vice;
Carlos Pimenta (PDT) e Dou-
tor Rinaldo (PSB).

Antônio Fernandes, Luciana Rossi, Rui Lopes, José Morais, Maria Soares e os deputados

Guilherme Bergamini
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Reserva de vagas para jovem portador
de deficiência é apreciada pela CCJ
Começou a tramitar na

Assembléia projeto que deter-
mina reserva de vagas para
portadores de deficiência fí-
sica na contratação de mão-
de-obra juvenil pelo poder
público. O Projeto de Lei (PL)
2.536/08, do deputado Sávio
Souza Cruz (PMDB), que trata
do assunto, passou pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça ontem. Outra proposição
analisada – o PL 2.719/08,
do deputado Durval Ângelo
(PT) – pretende declarar
patrimônio cultural do Esta-
do a fabricação do pé-de-
moleque de Piranguinho, Sul
de Minas. Os dois projetos
tramitam em 1º turno.

O PL 2.536/08 recebeu
duas emendas do relator, de-
putado Hely Tarqüínio (PV).
A emenda nº 1 determina que
órgãos e entidades do Esta-
do reservarão para portado-
res de necessidades especiais
10% das vagas para jovens que
prestam serviços na modalida-
de de contrato de aprendiza-
gem. A regra valerá para as en-
tidades contratadas pelo Es-
tado para o fornecimento de
mão-de-obra juvenil. A emenda
também determina que o alvo do
projeto seja o portador de defi-
ciência definido na Lei 13.465,
de 2000, alterando referência
feita no projeto original.
Justificativa – Originalmen-
te, o projeto determinava a
reserva de 20% das vagas para
o jovem portador de defici-
ência e fazia referência a em-
presas de fornecimento de
mão-de-obra juvenil. O
relator explica que o Estado
não contrata empresas, mas
sim entidades. No caso do
percentual, o relator pondera
que o índice foi reduzido para
guardar semelhança com a Lei
11.867, de 1995, que também
reserva 10% de cargos ou em-
pregos públicos para o porta-
dor de deficiência.

A emenda nº 2 dá ao ar-
tigo 3º nova redação, deter-
minando que, se o total de

vagas resultar em número com
casa decimal  igual ou superior
a 5, o valor obtido será arre-
dondado para o número intei-
ro imediatamente superior.

Segundo o deputado

Sávio Souza Cruz, o objetivo
do projeto é criar uma alter-
nativa de mercado de traba-
lho para esse adolescente, dan-
do-lhe oportunidade de su-
perar dificuldades que a na-

tureza lhe impôs e criando
outra possibilidade de in-
clusão social. O projeto se-
gue para a Comissão de Ad-
ministração Pública, antes
de ir a Plenário, em 1º turno.

Projeto transforma doce em patrimônio
O PL 2.719/08 determi-

na que caberá ao Executivo a
adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural,
nos termos do Decreto 42.505,
de 2002, que institui as for-
mas de registro de bens cultu-
rais de natureza imaterial ou
intangível que constituem
patrimônio cultural. O relator
do projeto, deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), que pre-
side a CCJ, lembra que a Assem-
bléia já produziu leis que de-
clararam patrimônios culturais
o processo tradicional de fabri-
cação, em alambique, da cacha-
ça de Minas e o processo
artesanal de produção do quei-
jo-de-minas. A declaração de
patrimônio cultural é diferente
de tombamento – uma modali-
dade de restrição do Estado
sobre a propriedade privada.

Segundo o autor, depu-
tado Durval Ângelo, Piran-

guinho possui o título de ca-
pital brasileira do pé-de-mo-
leque por apresentar uma fa-
bricação diferenciada do
doce, com destaque para a
“simbologia, história, qua-
lidade e tradição da igua-
ria” produzida na cidade. O
projeto segue agora para a
Comissão de Cultura.
Fruticultura – A CCJ também
aprovou pareceres de 1º tur-
no pela constitucionalidade
dos seguintes projetos:

• PL 2.763/08, do de-
putado Leonardo Moreira
(DEM), que muda a lei que criou
o Programa Mineiro de Incen-
tivo à Fruticultura (Lei 12.998,
de 1998). O relator, Sargento
Rodrigues (PDT), apresentou a
emenda nº 1, que muda o arti-
go 2º e normas que detalham
muito ações do Executivo.

• PL 2.757/08, do de-
putado Walter Tosta (PMN),

que institui 24 de abril como
o Dia Estadual da Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras), além
de estabelecer que, na data,
serão desenvolvidos, nas esco-
las públicas, seminários, debates
e atividades de divulgação da Li-
bras. O relator, Hely Tarqüínio
(PV), não apresentou emendas.

• PL 2.324/08, do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva,
que autoriza o Executivo a
doar a Santa Rita de Caldas
imóvel destinado à constru-
ção de moradia para pessoas
carentes. O relator, deputado
Hely Tarqüínio (PV), apresen-
tou a emenda nº 1, que altera
dados cadastrais do imóvel.
Íntegra na internet
Presenças – Participaram da reu-
nião os deputados Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), presidente; Hely
Tarqüínio (PV), Neider Moreira
(PPS), Sargento Rodrigues (PDT)
e Sebastião Costa (PPS).

Os deputados avaliam os pareceres votados durante a reunião

Willian Dias
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Lafayette de Andrada vai presidir
Comissão Especial sobre a PEC 47/08

Os deputados Lafayette
de Andrada (PSDB) e Gilberto
Abramo (PMDB) foram eleitos,
respectivamente, presidente e
vice da Comissão Especial
para emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 47/08. A elei-
ção aconteceu ontem, quan-
do também foi designado

como relator o deputado Hely
Tarqüínio (PV).

A PEC 47/08 dispõe so-
bre a ação declaratória de
constitucionalidade, adaptando
a Constituição do Estado às ino-
vações introduzidas pelas Emen-
das à Constituição Federal  n°s

3, de 1993, e 45, de 2004. Se-
gundo a proposta, são modifi-
cados os artigos 106, 118 e 120
da Constituição mineira.

O artigo 106 define as com-
petências do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. A PEC 47 acrescenta a
essas competências a ação direta
de inconstitucionalidade de lei,
ato normativo estadual ou mu-
nicipal, em face da Constituição
do Estado; e ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual em face
dessa Constituição.

O artigo 118 indica os
agentes legítimos para propo-

sição de ação direta de in-
constitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual ou
municipal, em face dessa Cons-
tituição. A PEC 47 acrescenta
a expressão “ação declaratória”
ao parágrafo 6º do artigo 118.
Pela nova redação, estipula-se
que “somente pelo voto da
maioria de seus membros ou do
seu órgão especial poderá o
Tribunal de Justiça declarar
inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo estadual ou
municipal, incidentalmente
ou como objeto de ação dire-
ta ou de ação declaratória”.

A PEC 47 também acres-
centa o parágrafo 7º ao arti-
go 118 da Constituição. O
novo parágrafo determina que
as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Tribu-
nal de Justiça, nas ações di-
retas de inconstitucionalidade

e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, produzi-
rão eficácia contra todos.
Também produzirão efeito
vinculante, relativamente aos
demais órgãos do Judiciário
e às administrações públicas
direta e indireta, nas esferas
estadual e municipal.

O artigo 120 da Constitui-
ção estabelece as funções
institucionais do Ministério Pú-
blico. A PEC 47 acrescenta a es-
sas funções a promoção de ação
direta de inconstitucionalidade
e ação declaratória de constitu-
cionalidade ou representação
para o fim de intervenção do Esta-
do em município, nos casos previs-
tos na Constituição do Estado.
Presenças – Deputados
Lafayette de Andrada (PSDB),
presidente; Gilberto Abramo
(PMDB), vice-presidente; e
Hely Tarqüínio (PV).

Projeto de incentivos fiscais à
assistência social recebe emendas

Conselho de
Turismo será
discutido
O Projeto de Lei (PL)

2.789/08, do governador, que
dispõe sobre o Conselho Esta-
dual de Turismo (CET), será tema
de um debate da Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo. Requerimento
nesse sentido, do deputado
Vanderlei Miranda (PMDB), foi
aprovado ontem pela comissão.

O projeto, que chegou na
última terça-feira à ALMG, bus-
ca dotar o conselho de nova
estrutura, compatível com a
projeção adquirida pelo seg-
mento do turismo no Estado.
Segundo a justificativa apre-
sentada pelo governador, a re-
visão da composição do con-
selho e a redefinição de suas
atribuições são inadiáveis.
Presenças – Deputados
Vanderlei Miranda (PMDB),
presidente; Braulio Braz
(PTB), vice; João Leite
(PSDB) e deputada Cecília
Ferramenta (PT).

O Projeto de Lei
1.178/07, que dispõe sobre
a concessão de incentivos
fiscais com o objetivo de
apoiar projetos de assistên-
cia social em Minas Gerais,
teve ontem parecer de 1º
turno aprovado na Comis-
são do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social. O
projeto, da deputada Elisa
Costa (PT), foi relatado
pelo deputado Walter Tos-
ta (PMN), que recomendou
a aprovação da proposta na
forma do substitutivo nº 1,
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, com a adição
de nove emendas.

Originalmente, o PL
1.178/07 estabelece que o
contribuinte do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) que
apoiar financeiramente proje-
to de assistência social po-
derá deduzir do valor do im-
posto devido, mensalmente,

até 50% do montante dos re-
cursos aplicados no projeto. A
dedução será efetivada a cada
mês, não podendo exceder 3%
do valor do ICMS devido no pe-
ríodo, até atingir o valor total
dos recursos dedutíveis.

Outro dispositivo do
PL 1.178/07 estabelece
que o contribuinte com dé-
bito tributário inscrito em
dívida ativa até 31/12/05
poderá quitá-lo com des-
conto de 95% sobre a mul-
ta e os juros de mora inci-
dentes sobre o débito
principal, desde que apóie
financeiramente projeto de
assistência social e aten-
da os requisitos estabele-
cidos na proposição.
Emendas – As emendas
acrescentadas pelo relator
apresentam o seguinte
teor: a emenda nº 1 esten-
de o benefício estabeleci-
do para o contribuinte ins-
crito em dívida ativa até a

data da publicação da lei; as
emendas nºs 3, 6 e 9 consoli-
dam o uso dos termos “in-
centivador” e “executor” na
proposição; a emenda nº 2 pro-
move o aperfeiçoamento do
conceito de “incentivador”,
restringindo-o ao contribuin-
te tributário inscrito em dívi-
da ativa e que apóie financei-
ramente projeto socioassis-
tencial; a emenda nº 4 deter-
mina que o repasse de recur-
sos auferidos seja feito dire-
tamente pelo incentivador ao
Fundo Estadual de Assistên-
cia Social (Feas); as emendas
nºs 5 e 7 suprimem parágrafo
e artigos que se tornaram inó-
cuos; e a emenda nº 8 apri-
mora a redação do artigo 6º.
Íntegra na internet
Presenças – Deputadas
Rosângela Reis (PV), presiden-
te da comissão; e Elisa Costa
(PT) vice-presidente; e os de-
putados Antônio Carlos Arantes
(PSC) e Walter Tosta (PMN).

Deputado Lafayette de Andrada

Willian Dias
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Para aeroviários, retorno de grandes
aviões para a Pampulha é retrocesso
O Aeroporto da Pam-

pulha é inadequado para vôos
de grande porte, e a volta dos
jatos comerciais seria um re-
trocesso inadmissível, segun-
do autoridades e lideranças
que participaram da audiên-
cia pública da Comissão Es-
pecial dos Aeroportos reali-
zada ontem. O superintenden-
te do terminal, Cláudio Fi-
gueiredo Salviano, admitiu
que a acessibilidade não é a
ideal, mas garantiu que o ae-
roporto é seguro.

O presidente da comis-
são, deputado Fábio Avelar
(PSC), lembrou as conclusões
de uma comissão homônima
da qual participou em 2003 e
2004, que culminaram com a
transferência dos vôos para
Confins. Lembrou, ainda, que
a insegurança da pista da
Pampulha, segundo depoi-
mento de pilotos veteranos,
levava a um número fora do
comum de “arremetidas”, ou
seja, de aterrissagens aborta-
das que exigiam novas mano-
bras de aproximação.

Cláudio Salviano afir-
mou que o nível de segurança
da pista é satisfatório, inclu-
sive por contar com o siste-
ma ILS, e que há possibilida-
de de alongar a cabeceira da
pista por mais 300 metros.
“Nossa pista é segura para
aeronaves que levam até 160
passageiros. No entanto, o
pátio não comporta grande
movimento de aeronaves e o
terminal também está subdi-
mensionado para receber de
volta os vôos das grandes
companhias”, informou.

Salviano disse que ope-
rar na Pampulha seria um “filé”
para as grandes companhias,
que poderiam cobrar tarifa
cheia e pagar taxas menores.
Ele acredita que a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) deverá autorizar alguns
vôos com restrições, benefi-
ciando empresas que adquiri-
rem as novas aeronaves da
Embraer com capacidade para

100 passageiros, as quais seriam
apropriadas para pistas curtas.
Aeroporto saturado – Os re-
presentantes dos aeroviá-
rios também não admitem
uma volta ao congestiona-
mento de quatro anos atrás.
Walter de Assis Aguiar, do
Sindicato Nacional dos
Aeroviários, recordou os
tempos difíceis que prece-
deram a transferência dos

vôos para Confins. Segundo
ele, mesmo hoje, quando
chegam em seguida três
vôos regionais de 40 passa-
geiros cada, já ocorre con-
gestionamento no pátio e
no terminal. “Num dia as-
sim, se chegar também um
avião com 150 passageiros,
o terminal se torna inviável,
saturado como uma lata de
sardinha”, comparou.

Ricardo Alvarenga,
representante da Associação
Pró-Civitas, que reúne os mo-
radores dos bairros no entor-
no do Aeroporto da Pampulha,
disse que a comunidade apro-
va o uso atual, apenas para
aviação regional e executiva.
“Os moradores aqui sabem o
que é ter dez jatos passando
a cada hora sobre suas cabe-
ças”, argumentou Alvarenga.

Copa de 2014 exigirá adequações
O representante da As-

sociação Pró-Civitas, Ricardo
Alvarenga, revelou que a soli-
citação apresentada à Anac
pela Gol e pela TAM seria na
verdade uma antecipação das
pretensões da companhia aé-
rea Azul, que está sendo for-
mada no Brasil com a filosofia
da Bluejet americana, de “low-
cost, low-fare” (baixo custo,
baixas tarifas). Em seguida,
viriam as reivindicações tam-
bém da Ocean Air e da WebJet.

O deputado Fábio Avelar
questionou os convidados so-
bre a proposta de construção
de um prédio de estaciona-
mento de sete pavimentos no

local onde hoje fica uma pra-
ça, diante do Aeroporto da
Pampulha.

O superintendente Cláu-
dio Salviano reconheceu que
o problema de estacionamen-
to é grave na região, mas re-
velou que o pacote de inves-
timentos que o aeroporto exi-
girá para se adequar à deman-
da trazida pela Copa do Mun-
do de 2014 prevê, além de
uma pista de taxiamento pa-
ralela à do aeroporto, a ocu-
pação da área militar da Ae-
ronáutica, que será transferida
para Lagoa Santa. As casas de
militares do outro lado da pra-
ça seriam demolidas para a

construção de grandes esta-
cionamentos.
Requerimentos – Foram apro-
vados dois requerimentos du-
rante a reunião. O primeiro
deles, de autoria da comissão,
para prorrogar por mais 30 dias
o prazo de conclusão dos tra-
balhos. O segundo, do depu-
tado Célio Moreira (PSDB),
para propor uma visita ao go-
vernador Aécio Neves e ao se-
cretário de Transportes e Obras
Públicas, para discutir assun-
tos da comissão.
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), presidente; Célio
Moreira (PSDB) e Vanderlei
Jangrossi (PP).

Os deputados estão preocupados com a possibilidade de retorno de grandes aeronaves para a Pampulha

 Guilherme Bergamini
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Comissão Especial das Serras da
Calçada e da Moeda elege presidente
O deputado Sávio Sou-

za Cruz (PMDB) foi eleito on-
tem presidente da Comissão
Especial das Serras da Calçada
e da Moeda. O vice será Jayro
Lessa (DEM), e o relator, o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB). A comissão se reunirá
ordinariamente às terças-fei-
ras, às 15h30, e terá 60 dias
para analisar o potencial para
uso alternativo do solo e do
subsolo dessas elevações, pa-
ralelo à preservação dos pa-
trimônios arqueológico,
espeleológico e natural.

O requerimento para cri-
ar a comissão partiu do depu-
tado Fábio Avelar (PSC). Se-
gundo ele, por causa do cres-
cimento da mineração e con-
seqüente pressão de mercados
compradores de minerais, tem
havido grande interesse para
pesquisa e lavra mineral nas
duas serras, localizadas no Qua-
drilátero Ferrífero.

“Os parlamentares vão
ouvir representantes de todos
os segmentos interessados no
assunto para propor meios de
conciliar a exploração econô-

mica com a conservação
ambiental e cultural, a fim de
reduzir os riscos de conflitos
já latentes na região”, afirmou
Fábio Avelar.

Com 70 quilômetros de
extensão, a Serra da Moeda fica
na Cordilheira do Espinhaço,
ao longo dos municípios de
Nova Lima, Brumadinho,
Itabirito, Belo Vale e Ouro Pre-
to. Considerada um patrimônio
histórico e natural, a serra,
segundo ambientalistas e mo-
radores da região, vem sofren-
do com a intensa atividade

mineradora, ocupação urbana
desordenada e turismo preda-
tório. Por situação semelhante
passa a Serra da Calçada, entre
Nova Lima e Brumadinho. A área
abriga espécies de aves e plan-
tas ameaçadas de extinção e é
considerada de importância es-
pecial para a conservação, con-
forme o Atlas de Biodiversidade
de Minas Gerais.
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Fábio Avelar (PSC), Jayro
Lessa (DEM), e Sávio Souza
Cruz (PMDB).

ORADORES

Eleições na Capital
O resultado do primeiro turno
das eleições em Minas Gerais foi
o tema do pronunciamento do
deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB). O parlamentar analisou
o processo eleitoral na Capital
e afirmou que o povo “não deve
aceitar esse coronelismo impos-
to por duas lideranças políti-
cas”. Segundo Sávio, o gover-

nador usou os meios de comu-
nicação como instrumento para
fazer a boa imagem do candida-
to “apadrinhado” por ele. Para
o parlamentar, o povo mostrou
nas urnas que não aceita essa
imposição. “Não aceito que to-
mem o sagrado direito de deci-
dir por mim o meu candidato”,
declarou. Sávio destacou diver-
sas cidades mineiras onde o

candidato apoiado por Aécio
Neves não saiu vitorioso, como
São João del-Rei, Cláudio, Juiz
de Fora e Teófilo Otoni. O de-
putado afirmou que, no segun-
do turno das eleições, o povo
responderá um “não” com mais
eloqüência. “Votamos em quem
nossa consciência diz. Esse re-
cado foi dado de Norte a Sul
pelos mineiros”, enfatizou.

Constituição Federal
O deputado Carlos Mosconi
(PSDB) lembrou os 20 anos da
promulgação da Constituição
Federal,  comemorados no úl-
timo domingo (5). Ele ressal-
tou processos importantes na
elaboração dos temas que vi-
riam, mais tarde, compor a lei
fundamental que hoje rege o

Brasil. O parlamentar citou as
subcomissões instituídas na
época da elaboração da Carta
Magna, das quais participou
ativamente. Segundo ele, as
subcomissões de Saúde, Meio
Ambiente e Previdência Social
ajudaram a aprimorar a Cons-
tituição Brasileira e a definir
caminhos futuros. “Naquele

tempo, vivíamos uma situação
inusitada, porque a nação ca-
minhava para se tornar um País
livre e democrático”. Carlos
Mosconi salientou também os
avanços obtidos pelo País,
como os direitos individuais.
“A Constituição garantiu, sem
retrocesso, a liberdade do nos-
so País”, arrematou.

Rodovia
O deputado Padre João
(PT) fez um apelo ao Gover-
no do Estado para que
agilize as obras na MG-443.
Segundo ele, o tráfego de
caminhões pesados da
Gerdau Açominas tem afeta-
do a rotina do moradores
dos bairros Metalurgia e 1º

de Maio. Padre João infor-
mou que esse trecho entre os
bairros liga a cidade de Ouro
Branco à Estrada Real. O de-
putado comentou ainda a
expansão da Universidade de
São João del-Rei, que vai ge-
rar 750 vagas em seu segun-
do vestibular. O parlamentar
fez coro ao pronunciamento

dos colegas Carlos Mosconi
(PSDB) e Sávio Souza Cruz
(PMDB). Ele destacou que
no discurso feito por Sávio,
na análise das eleições mu-
nicipais no Estado, havia fa-
voritismo de alguns candida-
tos. Padre João parabenizou
a atuação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral nestas eleições.
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Mantido veto parcial à proposição de
lei sobre carreira do Tribunal de Contas

Em Reunião Extraordi-
nária realizada ontem de ma-
nhã, o Plenário manteve o
Veto Parcial à Proposição de
Lei 18.590, que muda o pla-
no de carreira dos servidores
do Tribunal de Contas
(TCEMG). O governador vetou
o artigo 7o da proposição, que
foi transformada na Lei
17.790. Esse artigo excluía o
servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo posicio-
nado na classe A dos benefí-
cios remuneratórios previstos
nos artigos 5º e 6º da propo-
sição, que prevêem a eleva-
ção de quatro padrões de ven-
cimento para o servidor que
observar o atendimento às re-
gras para a promoção.

O veto foi mantido por
35 votos a seis. A justificati-
va do governador para vetar
o artigo foi que ele criava si-
tuação discriminatória entre
os servidores. A Comissão Es-
pecial havia opinado pela
manutenção do veto. A Pro-
posição de Lei 18.590 é ori-
ginada do Projeto de Lei (PL)
1.827/07, do TCEMG.

A classe A da carreira dos
servidores do TCEMG foi cria-
da pela Lei 13.770, de 2000,
para posicionar servidor efe-
tivo detentor de título
declaratório de apostila de di-
reito, mediante promoção, em
padrão correspondente ao da
apostila de direito, conforme
lei que trata de apostilamento
(9.532, de 1987). Até a edi-
ção da Lei 13.770, a classe B
era a última à qual o servidor
da carreira de oficial, por exem-
plo, poderia ser promovido.

O acesso à classe A, po-
rém, era privativo de servidor
apostilado, que possui pa-
drões de vencimento mais ele-
vados. Assim, conforme parecer
da Comissão Especial, parecia
razoável a não-concessão de
mais quatro padrões aos perten-
centes à classe A, que não in-
tegrava a carreira como a clas-
se mais elevada para promoção.

No entanto, com a
aprovação da Lei 17.690, pas-
sou a ser permitida a promo-
ção à classe A ao ocupante de
cargo efetivo posicionado no
último padrão da classe B.

Criou-se, assim, mais uma
oportunidade de melhoria fun-
cional para o servidor. Por isso,
de acordo com a Comissão Es-
pecial, o veto ao artigo que

excluía o ocupante de cargo
efetivo posicionado na classe
A da elevação dos quatro pa-
drões é importante para evitar
qualquer distinção entre eles.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Presidente destaca avanços da Constituição
O presidente Alberto

Pinto Coelho (PP) conduziu a
mesa de trabalhos em que se
debateu o tema “Ordem soci-
al e Constituição Cidadã”,
durante o terceiro dia do
Congresso de Direito Consti-
tucional, realizado ontem no
auditório do UNI-BH. O even-
to comemora os 20 anos da
Constituição de 1988.

O presidente da Assem-
bléia destacou os avanços tra-
zidos pela Carta em termos de
políticas sociais. Mais que
isso, afirmou que os 20 anos
do texto constitucional não
poderiam ter sido celebrados
em melhor momento, com a
realização das eleições muni-
cipais. “As comemorações
ocorrem de forma marcante,

tendo em vista o processo
eleitoral que se realiza e que
simboliza a conquista demo-
crática trazida pela Constitui-
ção de 1988”, disse.

O ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à
Fome, Patrus Ananias, descre-
veu a evolução constitucio-
nal brasileira desde o período
imperial, quando a questão
social não era considerada
pelos legisladores. De acordo
com ele, a Constituição de
1988 marcou a retomada da
institucionalização demo-
crática rompida pela ditadu-
ra militar. “A Carta represen-
tou um avanço civilizatório
para a nação, uma vez que
trata amplamente das ques-
tões sociais”, salientou.

O deputado Alberto Pinto
Coelho, ao final dos trabalhos,
lembrou que a ALMG tem a in-
tenção de ampliar ainda mais seu
trabalho na defesa e no aperfei-

çoamento da Constituição cida-
dã e que isso se traduz na Comis-
são de Participação Popular,  “um
importante canal de interlo-
cução com a sociedade”.

O veto foi mantido na Reunião Extraordinária realizada ontem de manhã

 Ricardo Barbosa

O presidente participou do Congresso de Direito Constitucional no UNI-BH

 Marcelo Metzker
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ORDEM DO DIA

8 horas
• Curso de capacitação para o PPAG (Escola do Legislativo)
9h15
• Comissão Especial da PEC 46/08 (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice
10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) –
discutir e votar parecer sobre o PL 2.669/08, do deputado Sargento
Rodrigues, que dispõe sobre a divulgação da gratuidade de serviços bancários

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão
20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem pelos 200 anos do Banco
do Brasil, a requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.632
Do governador, que estende a composição do Conselho Estadual de
Educação. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 112
Do governador, que altera a organização judiciária do Estado. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

PL 1.523/07
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Capitólio. Prosseguimento da votação em 2º turno

PL 2.050/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Pedralva. Votação em 2º turno

PL 2.219/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.220/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.301/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Piranga. Votação em 2º turno

PL 2.455/08
Do governador, que autoriza doação de imóveis do Estado ao município
de Teófilo Otoni. Votação em 2º turno

PL 50/07
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre incentivos para o
acesso de idosos às universidades estaduais. Votação em 1o turno

PL 327/07
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóveis do Estado ao
município de São Domingos do Prata. Votação em 1º turno

PL 1.269/07
Do governador, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Votação em 1o turno

PL 2.456/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Conceição do Pará. Votação em 1º turno

PL 2.575/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao município
de Uberlândia. Votação em 1o turno

PL 2.641/08
Do governador, que autoriza abertura de crédito suplementar para a As-
sembléia Legislativa. Discussão em turno único

PRE 2.748/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.749/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.750/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PRE 2.751/08
Da Mesa, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constitui-
ção Federal. Discussão em 1o turno

PLC 28/07
Do governador, que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte. Discussão em 1o turno

PL 699/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que autoriza doação de imóvel do
Estado ao município de Conceição das Alagoas. Discussão em 1o turno

PL 1.093/07
Do deputado Adalclever Lopes, que amplia a área da Estação Ecológica
do Cercadinho. Discussão em 1o turno

PL 1.985/08
Do deputado Délio Malheiros, que proíbe o indeferimento de crédito pela
inclusão de nome em cadastros de proteção ao crédito. Discussão em 1o turno

PL 2.474/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado à União. Discussão em 1o turno

PL 2.573/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São Roque de Minas. Discussão em 1o turno

PL 2.576/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Córrego do Bom Jesus. Discussão em 1o turno

PL 2.614/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Ibiá. Discussão em 1o turno

PL 2.616/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao município
de Uberaba. Discussão em 1o turno

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembléia
8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – 20 anos da Constituição Federal
9h Memória e Poder – Depoimento de Teuda Barra, uma das
fundadoras do Grupo Galpão

10h Assembléia ao Vivo – Comissão de Defesa do Consumidor
12h Assembléia Debate – Novo Cenário Político
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 – 20 anos da Constituição Federal

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Especial em comemoração dos
200 anos do Banco do Brasil

21h Sala de Imprensa (inédito)
22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – 20 anos da Constituição Federal

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento


